
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Wrocław, dnia 23 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI ODMOWNEJ O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ

INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. l l a  ust. 1, art. l l f  ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, 
z późn. zm.)

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 20/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r. odmówił Inwestorowi 
-  Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy 
jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej nazwanej przez Inwestora: „Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 323” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze 
w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów -  Góra wraz z obwodnicą Góry””, w wyniku 
ponownego rozpatrzenia wniosku na skutek decyzji kasacyjnej Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 08 marca 2019 r. (znak: DLI.4621.14.2018.SG.4).

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
Nr 20/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 28 sierpnia 
2019 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy Góra, 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 11 września 2019 r.


