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Wrocław, dnia 1 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. l l f  ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 23 
z późn. zm.),

że Wojewoda Dolnośląski, postanowieniem Nr 0-135/17 z dnia 28 lutego 2017r. odmówił 
wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Nr 0-359/14, którą Wojewoda Dolnośląski uchylił 
decyzję Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. Nr 228/2014, o udzieleniu 
Wójtowi Gminy Czarny Bór zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: ’’Budowa 
obwodnicy Czarnego Boru -  drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 
367”w części, dotyczącej ustaleń wobec nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/1 (po 
podziale 1/4) oraz jako działka nr 1/3 (po podziale 1/6) w obrębie Stary Lesieniec, gmina 
Boguszów - Gorce i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 
pierwszej instancji a w pozostałym zakresie zaś utrzymał decyzję w mocy.

Z treścią postanowienia Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-135/17 z dnia 28 lutego 
2017r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2104, w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Bór, 
oraz na stronach internetowych wymienionych. Upływ czternastu dni, w ciągu których 
niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony 
powyżej powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego uważa się 
za dokonaną ze skutkiem prawnym.

zawiadamiam,


