
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Wrocław, dnia 25 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

DECYZJĘ O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 
INWESTYCJI DROGOWEJ

Na podstawie art. l l a  ust. 1, 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 2015 r., poz. 2031, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) oraz art. 49 
w związku z art. 111 § la  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

że Wojewoda Dolnośląski, Postanowieniem Nr 320/17 z dnia 25 lipca 2017 r. uzupełnił 
własną decyzję Nr 14/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., wydaną na rzecz Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem 
drogi tj. Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 
udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod 
nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 -  ul. Kamieniecka w Wałbrzychu 
(km 5+058,59-^5+964,23)” w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa ulicy 
Kamienieckiej w Wałbrzychu”, co do rozstrzygnięcia:

- w pkt IX decyzji zatytułowanym „Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości, które stają się własnością Województwa Dolnośląskiego”, na stronie 12, 
„tabela nr 6”, dodano w pozycji 1 działkę nr 1/2 (po podziale działka nr 1/4), AM-6, 
obr. 0037 Rusinowa, która stanie się własnością Województwa Dolnośląskiego z dniem 
uzyskania przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej waloru 
ostateczności.

Z treścią postanowienia Wojewody Dolnośląskiego Nr 320/17 z dnia 25 lipca 
2017 r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2101, w godzinach od 8:00 do 16:00.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych -  Biuletynie Informacji 
Publicznej tych Urzędów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których 
niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony 
powyżej powoduje, że czynność doręczenia postanowienia Wojewody Dolnośląskiego uważa 
się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Zgodnie z art. 111 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego termin do wniesienia 
odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 14/17 z dnia 19 czerwca 2017 r. biegnie 
od dnia doręczenia wskazanego na wstępie postanowienia ’

zawiadamiam,


