
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.8.2022.ES2 

(dot. IF-AB.7820.30.2019.ES2)

Wrocław, dnia 15 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 1 la  ust. 1, art. 1 l f  ust. 3, ust. 4, art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176), art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 
z późn. zm.), oraz art. 72 ust. 1 pkt 10 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1029)

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 11/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. zmienił własną 
decyzję Nr 12/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) -  Lubawka o długości około 15.3 km 
od km 54+262,82 do km 69+621,41 (w tym w ramach Zadania III od km 54+262,82 
do km 54+338,22 oraz w ramach Zadania IV od km 54+338,22 (km według Zadania IV 
54+316,50) do km 69+621,41) nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie 
drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) 
do granicy państwa o długości około 15,3 km od km 54+262,82 do km 54+338,22 oraz 
od km 54+316,50 (54+338,22 wg zadania III) do km 69+621,41”, sprostowaną postanowieniem 
tego Organu Nr 68/21 z dnia 4 marca 2021 r., ograniczenia ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości wymienionych w punkcie III decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 12/20 
z dnia 31 sierpnia 2020 r., w tabeli nr 12 „Nieruchomości zajęte dla celów obowiązku rozbiórki 
istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, budowy
1 przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy urządzeń wodnych, przebudowy 
innych dróg publicznych, budowy zjazdów, ograniczenie w korzystaniu z tych nieruchomości 
dla realizacji wymienionych obowiązków i zezwolenie na wykonanie tych obowiązków -  
zgodnie z art. 1 l f  ust. 1 pkt 8 lit. c, lit. e, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j -  ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”:

istniejący zapis
-  poz. nr 81 (str. 65)

0002 
Kamienna 

Góra miasto

Gmina Miejska 
Kamienna Góra;

81. 4/1 4/2 0.0165
Przebudowa sieci 

WN
Burmistrz Miasta 
Kamienna Góra;

Pi. Grunwaldzki 1; 
58-400 Kamienna Góra

tak tak tak



-  poz. nr 280 (str. 78)

Gmina Kamienna Góra

280.
0009

Przedwojów
512/3 512/11 0.0017

Budowa zjazdu 
publicznego

W ójt Gminy 
Kamienna Góra;

Al. Wojska Polskiego 10; 
58-400 Kamienna Góra

tak nie tak

na zapis
-  poz. nr 81 (str. 65)

Specjalna Strefa
Ekonomiczna Malej

81. 0002 Kamienna 
Góra miasto

4/2 " 0.0165 Przebudowa sieci 
WN

Przedsiębiorczości S.A. 
ul. Papieża Jana Pawła 

II 11 a;
58-400 Kamienna Góra

tak tak tak

-  poz. nr 280 (str. 78)

Gmina Kamienna Góra

280.
0009

Przedwojów
512/3 512/10 0.0017

Budowa zjazdu 
publicznego

Wójt Gminy 
Kamienna Góra;

Al. Wq'ska Polskiego 10; 
58-400 Kamienna Góra

tak nie tak

z zachowaniem bez zmian pozostałych warunków decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
12/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/2022, wydanej dnia 15 czerwca 
2022 r. zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
-  plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria). Strony postępowania będą 
przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 
(71) 340-64-93 lub e-mailowo: e.slawik@duw.pl.

Zgodnie z ait. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
21 czerwca 2022 r. — data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Kamienna Góra, Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, 
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 5 lipca 2022 r.

2

mailto:e.slawik@duw.pl

