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Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora 
Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu 
zrealizowania Państwa sprawy. 
Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie: 
https://powiatwrocławski.bip.net.pl  
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OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ 

 
 

Na podstawie art. 11a 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)  
dalej specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej k.p.a. 

 

zawiadamiam, 
 

że Starosta Powiatu Wrocławskiego decyzją Nr 737/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. udzielił 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1951D ul. 
Przystankowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Ślęza w systemie ZRID KM 0+000,00 – 
KM 0+027,00 (dz. nr 163, 134/3)”. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 134/3 na działki nr: 134/22 i 134/23 AM-1, obręb Ślęza, gmina Kobierzyce. 
Inwestycją objęta jest również nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 163 AM1, 
obręb Ślęza, gmina Kobierzyce, która w dniu wydania decyzji stanowiła własność Powiatu 
Wrocławskiego. 

Działka nr: 134/22 AM-1, obręb Ślęza, gmina Kobierzyce, przechodzi na własność Powiatu 
Wrocławskiego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.  

Z treścią decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 737/2022 z dnia 22 lipca 2022 r., strony mogą 
zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław (w 
holu Starostwa Powiatowego, w godz.: 8.00-15.45), po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod nr 
(71) 72 21 751. 

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 
737/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym. 
 

 
 

Z up. STAROSTY 

(-) Andrzej Podsiadło 

Dyrektor 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
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