
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF -0 .7821.12.2019. ANI

Wrocław, dnia 21 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 1 l f  ust. 3 i ust. 4 w związku z 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 2018 r., poz. 1474, zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1716) 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.)

że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 0-15/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu 
odwołania Urszuli Andrzejewskiej i Pawła Andrzejewskiego -  reprezentowanych przez 
pełnomocnika Annę Klimecką - od decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 
2019 r., Nr 972/2019 (BA.6740.4.236.2019), którą odmówiono Urszuli Andrzejewskiej i 
Pawłowi Andrzejewskiemu zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, polegającej na przebudowie dróg gminnych łączących zdegradowane tereny po 
byłych zakładach włókienniczych „Bielbaw” z drogą wojewódzką nr 384 - realizowanej na 
podstawie ostatecznej decyzji Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 22 maja 2018 r., Nr 
460/2018 (BA.6740.4.8.2018) uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył 
postępowanie pierwszej instancji w całości.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 0-15/20 z dnia 27 stycznia 2020 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 
25 lutego 2020 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urzędu Gminy Długołęka, Urzędu Gminy 
Czernica, w  urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji 
Publicznej tych urzędów, 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 10 marca 2020 r.

zawiadamiam,
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