WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 marca 2021 r.

IF-0.7821.4.2020.MW
IF -0.7821.11-16.2020.MW
IF -0.7821.1.2021 .MW

OBW IESZCZENIE
W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. l l f ust. 6 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, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej jako: Kpa,
zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 9 marca 2021 r., znak: IF-0.7821.4.2020.MW ,
po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2020 r.,
nr 3656/2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą:
„Budowa Drogi Powiatowej Aleja Wielkiej Wyspy (AWW)”, planowanego od ul.
Krakowskiej, przez ul. Międzyrzecką, B. Biegasa, K. Olszewskiego, E. Dembowskiego, do ul.
A. Mickiewicza, orzekł:
„1) uchylam zaskarżoną decyzję w części dotyczącej zatwierdzenia
nieruchomości (pkt 8), tabela na stronie 21 wiersz oznaczony Lp. 54:
54 .

Sępolno

0.3213

2/1
2/1

podziału

0.0349
0.2864

i orzekam w tym zakresie co do istoty sprawy poprzez zatwierdzenie podziału
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2, AM - 2, obręb Sępolno, o powierzchni
0.3213 ha, na działki: nr 2/1, o powierzchni 0.0349 ha i nr 2/2, o powierzchni 0.2864 ha
(art. 138 § 1 pkt 2 Kpa);
2) w pozostałym zakresie utrzymuję zaskarżoną decyzję w mocy (art. 138 § 1 pkt 1
Kpa)”.
Ponadto postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 r., znak: IF -0 .7821.11.2020.MW,
Wojewoda Dolnośląski odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania wyżej opisanej
decyzji Prezydenta Wrocławia, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności. Na
powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 r., znak: IF-0.7821.12.2020.MW , Wojewoda
Dolnośląski odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia Akcja Park Szczytnicki do udziału w charakterze podmiotu na prawach strony - w postępowaniu odwoławczym od powyższej
decyzji Prezydent Wrocławia.
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Postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 r., znak: IF -0.7821.13.2020.MW, Wojewoda
Dolnośląski stwierdził niedopuszczalność odwołania Stowarzyszenia Akcja Park Szczytnicki.
Decyzją z dnia 16 lutego 2021 r., znak: IF-0.7821.14.2020.MW, Wojewoda
Dolnośląski umorzył postępowanie odwoławcze w zakresie odwołań wniesionych przez
osoby niebędące stronami postępowania.
Postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r., znak: IF-0.7821.15.2020.MW , Wojewoda
Dolnośląski odmówił PERSAN Polska S.A., przywrócenia terminu od wniesienia odwołania
od wyżej opisanej decyzji Prezydenta Wrocławia.
Postanowieniem z dnia 16 lutego 2021 r., znak: IF-0.7821.16.2020.MW, Wojewoda
Dolnośląski stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez PERSAN
Polska S.A. od wyżej opisanej decyzji Prezydenta Wrocławia.
Postanowieniem z dnia 9 marca 2021 r., znak: IF -0 .7821.1.2021.MW, Wojewoda
Dolnośląski sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Dolnośląskiego
znak: IF -0 .7821.14.2020.MW w ten sposób, że określoną w niej datę wydania decyzji
„16 lutego 2020 r.” zastąpił datą „16 lutego 2021 r.”.
Z treścią powyższych rozstrzygnięć zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103, w godzinach pracy
Urzędu. Zainteresowane strony przyjmowane będą wyłącznie po uprzednim umówieniu
terminu wizyty telefonicznie (71) 340 63 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
kierowanej na adres: m.wozniak@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 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję 17 marca
2021 r. - jako dzień podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia
Wojewody Dolnośląskiego - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia, w urzędowych
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej obu wymienionych
urzędów oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie
zostało podane do publicznej wiadomości w sposób podany wyżej powoduje, że czynność
doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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