
.',trffi ffiffit trffię$mwnm

obwieszczenie
Zgodnie z aft. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia ]_0 kwietnia 2003 r. - o szczególnych
zasadach pą/gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych fi.t.: Dz: U.
z2O75 r., PoZ. 2031, ze zmianami) orż na podstawie art. 49 ustalvy ztnia !4 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego fi.t.: Dz. U. z 2ot6 r., poz. 23,
Ze znlianami)

zfiwEadamnagtT strQETy psstępswffElEffi ,

ze Yv dniu 16.03.20L7 zosta!,a wydana decpja nr L27O/2O17 o zezwot'eniu na realizację inwest}cji
drogowej, na rzecz Pre4ydenta Wrocławia, dla zadania pod nazwą ,,Rozbr,ldowa ul. CynamonoweJ na
,odcinku od ul. FełcrYńst<leJ do u!" Waniiiowej. Brrdowa pętll autobusowej zlokalizowaneJ na dzialce
nr 16 Aq-S obręb Wldawa" (dróg kategorii gminnej) we Wrocławiu - której to decpji nadano rygor
natychm iastowej wykorral ności.

w decyzji jw. zatwierdzeniu podlega podział nieruchomości:

działka nr L6/2 na dzialki.rt''L6.l1oit6/6,
dzialka nr L6/3 na dzialki nr L6/7 i t6l8;
działka nr 4 na działki nr 4/1,i 4/2,
działka ?r fi/l,na dzialki nr 77./3 i tL/4. l

:

Linie rĘraniiząjące teren obejmują następujące nićruchómości lub ictr częśói paeznacżone na pas
drogowy: obręb, Lipa Piotrowska AM-4 działki nr t!"/4.(przed podziałem II/7|, aL/2, L2/3; AM_5
dŻiałki nr9/2,4/1"(Pned podzialem 4'1,3/Ll,ig/12;AlV-7 dzialki nrL5/t,isfz,lĆ/r,16/5 (przed
podziałem L6/2l, L6lB (pzed podziałery L6/3)lobręb Widawa nru-s oiiatxa ńr ie, 

'

Dodatkowe terenY, niezbędne dta reatizacjiobiektów budowlanych (na których roboty uęoą prowadzone
na Podstawie oŚwiadczenia. o posiadanym praiwió, do dysponowania nieruchomośbiami .,na eete
budowlane), w obrębie Lipa Fiotrowska, objętogran'aamideqaji: AI\44 dzialki nr2/.9,'2/L4,2/L5,5/L,
6/1,, 6/2; AM-5 działki nr 1r, 3/'6, 3/7 , 3/ta; AM-7 działki nr L6/7 (przed podziałem t6/3), L7.
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Z treŚcią decYzji mozna zópoznaiĆ się w]tnfoima9ji lń&dzialu'Architeftury,i Budowniń,va Uaędu Miejskiego
Wrocławia,'Pl. NowY Targ 1-B, pąńer, pok. 1a stanowisk o 7 i Zlub pok. 1c stanowisko 7, w god;. s:ń
15:00, której doręczenie ze'skutkiem praWn}m uwaza się za dokohane F9 upływie la Jni od dnia
publicznego og;loszenia (art. 49 k.p.a.).
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obręb Lipa Piotrowska AMł
obręb Lipa Piotrowska AlV1-7

obręb Lipa Piotrowska AM-s
obręb Lipa Piotrowska AM4


