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Wrocław, dnia 7 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 f  ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 2 czerwca 2021 r. uchylił w całości decyzję Starosty 
Jeleniogórskiego z dnia 6 lutego 2019 r. Nr 733/19 którą odmówiono uchylenia ostatecznej 
decyzji tego organu z dnia 26 września 2016 r. Nr 1/2016, o udzieleniu Burmistrzowi Miasta 
Piechowice zezwolenia na realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie łącznika 
pomiędzy ul. Żymierskiego (obecnie Kryształowa) a ul. Szkolną w Piechowicach

i orzekając co do istoty sprawy:

1. stwierdził wydanie decyzji Starosty Jeleniogórskiego z dnia 26 września 2016 r., 
nr 1/2016 z naruszeniem prawa,

2. nie uchylił decyzji Starosty Jeleniogórskiego z dnia 26 września 2016 r., nr 1/2016, 
ponieważ po ponownym rozpatrzeniu sprawy zapadłoby to samo rozstrzygnięcie.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. można się 
zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1, 
pokój 2103, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny 
udostępnienia akt sprawy. Potrzebę dostępu do przedmiotowych akt sprawy można zgłaszać 
w dni robocze w godzinach od 12:00 do 15:00, pod numerem telefonu (71) 340 62 84.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
wskazuję dzień 15 czerwca 2021 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Piechowicach, 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 
29 czerwca 2021 r.

WOJEWODY [ M,NOSLĄSKIF$n

Micha) BurŁtynomc
< IE R 0 V V N IW P D M 1 A Ł I




