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Wrocław, dnia 14 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 1 l f  ust. 7 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, 
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.),

że Wojewoda Dolnośląski wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 marca 2017 r., znak: A-B.6740.35.2017
0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy 
Maciejowej w Jeleniej Górze -  budowa południowej obwodnicy miasta”.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
14 stycznia 2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Kobierzyce oraz 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 
z dniem 28 stycznia 2022 r.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą 
zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz zgromadzonym materiałem dowodowym, a także 
składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Wydziale 
Infrastruktury, w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, po uprzednim uzgodnieniu terminu
1 godziny udostępnienia akt z pracownikiem prowadzącym sprawę oraz zgodnie z art. 10 § 1 
i art. 81 Kpa wypowiedzieć się, na piśmie, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
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Sprawę prowadzi główny specjalista Małgorzata Mikolajewska-Janiaczyk, tel. 713406284, e-mail: m.janiaczyk@duw.pl

mailto:m.janiaczyk@duw.pl

