
WOJEWoDA DoLNoŚLĄsKI

IF-PP.747.2.201 1.AD4

Wrocław, dnia 1ó czerwca 2011 r.

oBWIESZCZENIE woJEwoDY DoLNoŚLĄsKIEGo

Na podstawie ań. 57 ust' 1 ustawy f dnia 7 maja 2070 t. o |Nspierąniu ro^Noju usług
i sieci telekomu ikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oftz afi. 49 ustavry z dnia
14 cfelwca 1960 t. Kodeks postępo\4)ą|1ią ądministrącyjnego (Dz' U' z 2000 r', Nr 98'
poz, I07I, z póŹniejszymi zmianami)'

za rł iadamiam.

że na wniosęk Pana Adama oknińskiego, działającego w imieniu i na rzecz Zanądl
Województwa Dolnośląskiego, z dnia l l marca 20ll r., uzupełniony dnia 6 kwiętnia 20l1 r.,
została wydana dnia 16'06.2011 r' przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja Nr l-Ps.7/ll
o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: ,,Likrvidacja
obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej'' - Linia
optotelekomunikacyjna I{D_53 w relacji Węzeł Ęstrybucyjny Dobtomierz - z)ącze
odgalęźne Kłaczyna na RD_l6.

lnwęstvcia lokalizowąna będzię na nastepuiacvch działkach q.untu:

Lp. Nr dzialki obręb

I 85/94 dl
I

Świdnicki Wó]t cminy Dobtomjeż KWl8949

2. 84 dr I śsidnick i Gmina Wó]t cminy Dobfomierz swl s/000189
50/9

3. 82D dr I śłidnicki Slużba Dro80wa Powiatu

8216 dl I Ś$ idnick i służba Drogowa Powialu

5.
82/5 dr I

Zalząd Połialu w Świdnicy

82/4 dr I Służba Dlogowa Połiatu

1. 8.2/] dr I s]Użba Dro8owa Połiatu

8.
100d r

BIonów I śwjdn i !k j s]Użba Dro8owa Powja!u
ŚwidnickieAo

swrs/000660
87t9

BIonów I StaroŚa Świdnicki swls/000709
66t6

t0.
99 dl

I s]Uiba Dro8owa PołiatL]
Świdnickiego

swl5/000ó60
E7t9

l l
42w

Blonów I Slalosta Świdnicki
swls/000709

66/6

t2.
98 dr

BronÓB I
ś$idn i ! | j

Świdnick i
Sluiba Drogowa Powiatu

Świdnickiego
swrs/000660

87t9



13.
9d .

Bronów
świdnick i

wói1cminy Dobrorni€rz KWl8943

733 dr
3

świdnicki
ŚWidń ick i

sfuŹha Drogoła Powiatu
Świdnickiego

sw rs/000705
6U4

15.
577 ór

3
świdnicki służba Drogoła Powiatu swr s/000705

6U4
7J5 TK Po]Śkie Koleje PańŚwowe S'A'

z siedzibą w wańfawie

Dęcyzja zawięra ustalenia dotyczące:
okeślenia rodzaju inwestycji'

. warunków Wynikających z pofuzeb ochrony środowiska i przyrody,
warunków wynikających z och]ony zab).tków.

- \łymagan dotyczących obsługi inflastruktury technicznej i komunikacj i'
. wFnagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich'

warunków wynikających z ochJony obiektów budowlanych na terenach górniczych,
- linii rozgraniczających teren inwęstycji'
- okeślenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji

inwestycj i.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I.Ps.7/11, moż.na zapoznaó
się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkięgo we wrocławiu' Plac Powstańców
walszawy 1, pokój 2l10 ab w godzinach pracy Urzędu'

w związku z powyzszyrn informuję' zgodnie z art. 49 Kodeksu postępolłąnia
ądministrucyjnego' ze zawiadomienie niniejsze uważa się za dokołane po upłyv/ie cztemastu
dni od dnia publicaego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz' stronie intemetowej Urzędu Gminy Dobromierz oraz
w pBsie lokalnej. UpłyW cztęnastu dni, w ciągu których obwięszczęnie było dostępne
publicznie, powoduje' że czynność dolęczenia decyzji Wojewody Dolnośląskięgo
Nr I-Ps-7/l1 z dnia 16.06.201 l r. uważa się za dokonanąze skutki€m prawnym.
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