
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.12.2022.ES2 
(dot.: IF-AB.7820.22.2019.ES2)

Wrocław, dnia 18 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 1 la  ust. 1, art. 1 ld  ust. 5 oraz art. 1 l f  ust. 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) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 
z późn. zm.),

zawiadamiam

że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 269/22 z dnia 18 lipca 2022 r. wznowił 
z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 21 sierpnia 2020 r., 
Nr 11/20, udzielającą zezwolenia Inwestorowi -  Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych 
i Autostrad, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 
Legnica (A4) -  Lubawka o długości około 16,1 km, od km 38+255,00 do km 54+262,82 
nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - 
Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ 
(bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.

Wznowienie postępowania nastąpiło z uwagi na wystąpienie przesłania z art. 145 § 1 
pkt 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, że w sprawie zakończonej 
decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe 
okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, 
który ją wydał.

Tutejszy Organ powziął informację o rozbieżnościach pomiędzy przedłożoną przez 
Inwestora dokumentacją (w tym podział nieruchomości) a danymi znajdującymi się w katastrze 
nieruchomości dotyczących danych powierzchniowych oraz ldasy użytków nieruchomości 
objętych decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
21 lipca 2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 

" ’Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, 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 4 
sierpnia 2022 r.

Informuję, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, że strony postępowania uprawnione są do zapoznania się 
ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień 
i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Wydział Infrastruktury, pokój 
2103 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu. Z dokumentacją można zapoznać 
się po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub emaliowo: (71) 340 64 93 
(email: e.slawik@,duw.pl) -  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.

Sprawę prowadzi: Ewa Sławik, tel. (71) 340-64-93, pok. 2114


