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Wrocław, dnia 16 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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 2013 r., poz. 687, m : Dz. U. z 2014 r., poz. 40) w związku
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zm,: Dz. U. z 2014 r., poz. 183),
zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, decyzjąNr 2/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.,
I. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 7/14 z dnia
9 kwietnia 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
„Budowa chodnika w miejscowości Struga i miejscowości Lubomin w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 376 wraz z remontem nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 2+005”,
w części dotyczącej danych ewidencyjnych nieruchomości objętych decyzją
w następujący sposób:
1. w punkcie IV decyzji zatytuowanym „Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji”,
- uchylił na stronie 3, poz. 10 tabeli 1 zajęcia stałe o treści:
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48/1

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

0,4664

- orzekł na stronie 3, o nowej treści poz. 10 tabeli 1 zajęcia stałe:
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0,4551

Województwo Dolnośląskie
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

2. w punkcie IX decyzji zatytułowanym „Zatwierdzenie podziału nieruchomości oznaczonych
według katastru nieruchomości”,
- uchylił na stronie 8, poz. 11 tabeli o treści:

u

LUBOMIN -

l

SW 1W/00087386/1

48

1,16

48/1
48/2

0,4664
0,69

1,16

48/1
48/2

0,4551
0,70

- orzekł na stronie 8, o nowej treści poz. 11 tabeli:
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3. w załączniku nr 2 do decyzji zatytułowanym „mapy podziału nieruchomości”
- uchylił podział nieruchomości nr 48, AM-1, obręb 0005 Lubomin, położonej
w Lubominie dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu (VII Wydział K.W.) prowadzi
księgę wieczystą KW SW1W/00087386/1,
- orzekł o zatwierdzeniu podziału nieruchomości nr 48, AM-1, obręb 0005 Lubomin,
położonej w Lubominie dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu (VII Wydział K.W.)
prowadzi księgę wieczystą KW SW1W/00087386/1.
II. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego
Nr 7/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego
Nr 2/15 z dnia 16 stycznia 2015 r., zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2108, w godzinach
pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty
ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Urzędu Gminy Stare Bogaczowice oraz w dolnośląskiej prasie lokalnej. Upływ czternastu dni
w ciągu, których niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób
określony wyżej powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego,
uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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