
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-0.7821.12.2018.MMJ

Wrocław, dnia 7 lutego 2019r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. l l f  ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096),

zaw iadam iam ,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 0-76/19 z dnia 1 lutego 2019r. uchylił w całości 
decyzję Starosty Legnickiego z dnia 26 października 2018r. Nr 724/18, którą zatwierdzono 
projekt budowlany i podział nieruchomości udzielono zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej dla Gminy Chojnów pn.: „Budowa drogi gminnej (07.L) wraz
z włączeniem do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Okmiany, Gmina Chojnów, Kategoria 
drogi: gminna, klasa techniczna drogi: L, kilometraż : od km 0+000,00 do km 0+203,44, 
budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 94, kategoria drogi: droga krajowa, klasa 
techniczna drogi: GP, kilometraż od km 56+540 do km 57+160” i przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Jednocześnie postanowieniem z dnia 1 lutego 2019r. Nr 0-75/19 Wojewoda Dolnośląski 
wstrzymał natychmiastowe wykonanie decyzji Starosty Legnickiego z dnia 26 października 
2018r. Nr 724/18. Na postanowienie nie przysługuje stronom prawo złożenia środka 
zaskarżenia.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-76/19, wydanej dnia 1 lutego 2019 r. 
oraz postanowienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2019r. Nr 0-75/19 zapoznać 
się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 
1, pokój 2103, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 14 lutego 
2019 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Chojnów, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - 
Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej, jako ten w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od 
wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym
z dniem 28 lutego 2019 r.
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