Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.41.2012.ES2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust. 3 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, zm.: 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, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, decyzjąN r 21/14 z dnia 3 czerwca 2015 r.
I. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/12 z dnia
31 grudnia 2012 r., zezwalającą Zarządowi Województwa Dolnośląskiego
wykonującemu zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem
drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28,
50-425 Wrocław, na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy
Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”, w części dotyczącej danych
ewidencyjnych nieruchomości objętych decyzją w następujący sposób:
1. w punkcie III decyzji zatytułowanym „Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji”
w tabeli la zajęcia stałe:
- na stronie 4 uchylił pozycję 19 o treści:
19

0011 Piława Dolna

1

52

52/1

0,2217

-

52

52/1

0,2488

-

i orzekł o nowej treści pozycji 19:
19

0011 Piława Dolna

1

2. w punkcie VIII decyzji zatytułowanym „Zatwierdzenie podziału nieruchomości,
oznaczonych według katastru nieruchomości” w tabeli 3:
- na stronie 22 uchylił pozycję 16 o treści:
16

0011 Piława
Dolna, AM 1

G.130, (6658)

52

0,4032

52/1
52/2

0,2217
0,1815

52

0,4032

52/1
52/2

0,2488
0,1544

i orzekł o nowej treści pozycji 16:
16

0011 Piława
Dolna, AM 1

G.130, (6658)

- na stronie 29 uchylił pozycję 167 o treści:
167

0001 Północ,
AM 3

G.503,
(16144)

62

0,33

62/1
62/2

0,0038
0,3262

62

0,33

62/1
62/2

0,0038
0,3268

i orzekł o nowej treści pozycji 167:
167

0001 Północ,
AM 3

G.503,
(16144)

3. w punkcie IX decyzji zatytułowanym „Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, które stają się własnością Województwa Dolnośląskiego” w tabeli 4:
- na stronie 34 uchylił pozycję 18:
18

52

52/1

0011 Piława
Dolna, AM 1

0,2217

NAJDEK ANTONI (M 1/1)
NAJDEK TERESA MAGDALENA

0011 Piława
Dolna, A M 1

0,2488

NAJDEK ANTONI (M 1/1)
NAJDEK TERESA MAGDALENA

i orzekł o nowej treści pozycji 18:
18

52

52/1

4. w załączniku nr 2 do decyzji zatytułowanym „mapy sytuacyjno-wysokościowe podziału
nieruchomości”
- uchylił załączniki nr 2.2.9 i nr 2.5.18;
- i orzekł o zatwierdzeniu załączników nr 2.2.9a i nr 2.5.18a.
II. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego
Nr 49/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego
Nr 21/15 z dnia 3 czerwca 2015 r., zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, 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 Dzierżoniów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielawa 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.

