
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-0.7821.7.2019.MMJ

Wrocław, dnia 25 lutego 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 1 l f  ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej „Kpa”

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 23 lutego 2022 r., znak: 
IF -0 .7821.7.2019.MMJ uchylił w całości decyzję Starosty Średzkiego z dnia 10 czerwca 
2019 r. Nr 471/2019, znak: UAB.6740.289.2019, którą zezwolono na realizację inwestycji 
drogowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa chodnika na odcinku 990 m przy drodze 
powiatowej w Lutyni, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego -  odcinek od km 
0+393,45 do km 0+492,70” na dz. nr 83, AM-1, 363/1, 363/2 AM-5, obręb Lutynia, gmina 
Miękinia i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. można się 
zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1, 
pokój 2103, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny 
udostępnienia akt sprawy. Potrzebę dostępu do przedmiotowych akt sprawy można zgłaszać 
w dni robocze pod numerem telefonu (71) 340 62 84.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
wskazuję dzień 2 marca 2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Miękinia, w urzędowych publikatorach 
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz 
w prasie lokalnej, j ako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniej sze 
po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem 
prawnym z dniem 16 marca 2022 r.
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