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Wrocław, dnia 5 października 2021 r.

OBW IESZCZENIE  
O W YDANIU D ECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ  

INW ESTYCJI D RO G O W EJ -  PO W ZNO W IENIU PO STĘPO W ANIA

Na podstawie art. l l a  ust. 1, art. l l f  ust. 3, ust. 4, ust. 5 i 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 2020 r., poz. 1363, z późn. zm.) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wznowionego 
postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 346/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 12/21 z dnia 5 października 2021 r.,

działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 
uchylił z urzędu własną decyzję Nr 3/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zezwalającą 
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji 
drogowej, polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 35 
w km 11+566 oraz rozbudowie drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski, nazwanej przez 
Inwestora: „Rozbudowa drogi krajowej nr 35 wraz z budową mostu tymczasowego 
w ciągu drogi objazdowej, rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu w ramach 
zadania „Przebudowa mostu przez rzekę Ścinawkę w km 11+566 drogi krajowej nr 35 
w m. Unisław Śląski” nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu przez rzekę Ścinawkę 
w km 11+566 drogi krajowej nr 35 w m. Unisław Śląski””, w części: załącznika nr 2.3 -  
mapy sytuacyjno-wysokościowej podziału nieruchomości nr 178, AM-1, obręb 0008 Unisław 
Śląski, sporządzonej w skali 1:500, wpisanej przez Starostę Wałbrzyskiego do ewidencji 
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 14 stycznia 2020 r.
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu -  operatu technicznego -  P.0221.2015.751 9),
zatwierdzoną w punkcie VIII decyzji zatytułowanym “Zatwierdzenie podziału nieruchomości, 
oznaczonych według katastru nieruchomości”, strona 10 i orzekł o zatwierdzeniu nowego 
załącznika nr 2.3 -  mapy sytuacyjno-wysokościowej podziału nieruchomości nr 178, AM-1, 
obręb 0008 Unisław Śląski, sporządzonej w skali 1:500, wpisanej przez Starostę Wałbrzyskiego 
do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 
14 stycznia 2020 r. (identyfikator ewidencyjny materiału zasobu -  operatu technicznego -
P.0221.2015.751 9) oraz odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody
Dolnośląskiego Nr 3/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r.



Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 12/21 z dnia 5 października 2021 r. 
oraz z aktami sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu -  plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria). 
Strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty 
telefonicznie pod numerem (71) 340-64-63 lub e-mailowo: k.slowinska@duw.pl. Zasady 
bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
12 października 2021 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, 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 26 października 
2021 r.
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