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OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ 
 

Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 t.j.) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 256 t.j.) 

zawiadamiam, 
 

że Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją Nr 354/2021 z dnia 29 marca 2021 r. udzielił 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Cztery Podkowy                    
w miejscowości Wysoka o długości 273 m w zakresie budowy chodnika, miejsc postojowych                          
i kanalizacji teletechnicznej”. 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości 
gruntowych, gmina Kobierzyce, obręb Wysoka, w następujący sposób:  
1)   działka nr 43/87 AM-1 na działki nr: 43/102 i 43/103,  
2)    działka nr 43/89 AM-1 na działki nr: 43/104 i 43/105. 
Inwestycją objęte są również działki, nieobjęte podziałem, nr:  43/59 i 43/84 AM-1 obręb Wysoka, 
które w dniu wydania decyzji stanowiły własność Gminy Kobierzyce.  
Działki nr: 43/102 i 43/104 AM-1 obręb Wysoka, przechodzą na własność Gminy Kobierzyce                       
z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. 

Z treścią decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 354/2021 z dnia 29 marca 2021 r., strony 
mogą się zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 
Wrocław  (III p., pok. 303,  w godz.: 900-1500) 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się  za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na 
tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, Urzędzie Gminy Kobierzyce, w Biuletynie 
Informacji Publicznej powyższych urzędów, a także w prasie lokalnej. 

Upływ 14 dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości 
w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego 
Nr 354/2021 z dnia 29 marca 2021 r. uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym. 
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