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

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2022 r.

DECYZJA Nr 18/22

Na podstawie art. 104 w związku z art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 
z późn. zm.) oraz art. 1 la  ust. 1, art. l ic ,  1 l f  ust. 3 i ust. 4 w związku z ust. 7, art. 17 ust. 1 
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), po przeprowadzeniu 
postępowania wznowionego postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 269/22 z dnia 
18 lipca 2022 r.

I. uchylam z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/20 z dnia 
21 sierpnia 2020 r. 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” w następujacy sposób:

1. w punkcie VIII decyzji, zatytułowanym „Zatwierdzenie podziału nieruchomości, 
oznaczonych według katastru nieruchomości”, w tabeli nr 14, poz. 92, strona 58

uchylam pozycję o treści:
24/1 0,0574

92 Stare Bogaczowice 1 24 1,1289
24/2 0,0188
24/3 0,2779
24/4 0,7748

i orzekam o nowej treści pozycji:
24/1 0,0574

92 Stare Bogaczowice 1 24 1,1289
24/2 0,0188
24/3 0,7748
24/4 0,2779

2. w załączniku ni' 2 do decyzji zatytułowanym „mapy sytuacyjno-wysokościowe podziału 
nieruchomości”

uchylam podział nieruchomości -  część tabelaryczną:

-  załącznik nr 2.98 w zakresie zatwierdzenia podziału działld nr 17, AM-1, obręb 0007, 
Stare Bogaczowice,



-  załącznik nr 2.92 w zakresie zatwierdzenia podziału działki nr 24, AM-1, obręb 0007, 
Stare Bogaczowice,

-  załącznik nr 2.125 w zakresie zatwierdzenia podziału działki nr 52/1, AM-1, obręb 0006, 
Nowe Bogaczowice,

-  załącznik nr 2.13 9 w zakresie zatwierdzenia podziału działki nr 84/9, AM-1, obręb 0006, 
Nowe Bogaczowice,

i orzekam o zatwierdzeniu załączników nr 2.98a, nr 2.92a, nr 2.125a i nr 2.139a.

II. Odmawiam uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 11/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

III. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Wojewoda Dolnośląski w dniu 18 lipca 2022 r. postanowieniem Nr 269/22 wznowił 
z urzędu postępowanie zakończone własną ostateczną decyzją 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”.

Przesłanką do wznowienia postępowania był art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, który stanowi, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się 
postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące 
w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję. W przedmiotowej sprawie 
nowe okoliczności związane są rozbieżnościami pomiędzy przedłożoną przez Inwestora 
dokumentacją (w tym podziałem nieruchomości) a danymi znajdującymi się w katastrze 
nieruchomości dotyczącymi danych powierzchniowych oraz klasy użytków nieruchomości 
objętych decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Wobec powyższego, stronom zapewniono czynny udział w postępowaniu. O wznowieniu 
postępowania Wojewoda Dolnośląski zawiadomił zainteresowanych doręczając 
postanowienie o wznowieniu właścicielom nieruchomości objętych zmianami oraz pozostałe 
strony poprzez zamieszczenie obwieszczenia z dnia 18 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, w urzędowych 
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów:

-  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 21 lipca 2022 r. do dnia 3 sierpnia 2022 r.,

-  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice od 21 lipca 2022 r. do dnia 3 sierpnia 2022 r.

W ten sposób spełniony został wymóg określony w art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dopełniony także 
został obowiązek wynikający z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego 
zobowiązujący organy administracji publicznej do zapewnienia stronom czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zgodnie z art. 151 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 
publicznej, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, po przeprowadzeniu 
postępowania wydaje decyzję w której odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej gdy



stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b 
albo uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia 
na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b i wydaje nową decyzję rozstrzygającą
0 istocie sprawy.

Na wniosek Inwestora, uzasadniony ważnym interesem społecznym i gospodarczym, 
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, co zgodne jest z zapisem zawartym 
w art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych.
Inwestycja została zaplanowana do realizacji w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. Droga ekspresowa S3 stanowi element postulowanego korytarza 
paneuropejskiego -  CETC -  The Central European Transport Corridor, tj. korytarza 
transportowego łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście -  Szczecin z północnymi 
Włochami przez Czechy i Austrię. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski 
będzie przebiegał ze Świnoujścia przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, 
Legnicę, Jawor, Bolków do przejścia granicznego w Lubawce. Droga ekspresowa S3 stanowić 
będzie główną oś transportową Północ -  Południe na terenie zachodniej Polski, ldostępność 
komunikacyjną regionu, skróci czas podróży, zwiększy bezpieczeństwo ruchu 
przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Jej powstanie będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny
1 turystyczny dla regionów, stanie się osią ożywienia gospodarczego regionów i miast, 
w których powstaną nowe strefy ekonomiczne i centra logistyczne umożliwiające 
pozyskiwanie nowych inwestorów, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja 
tej inwestycji przyczyni się także do wykorzystania istotnego potencjału turystycznego Polski 
północnej i południowej, tworząc ważny szlak turystyczny. Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, usprawnienie transportu drogowego, jak i planowane terminy realizacji inwestycji, 
uzasadniają nadanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru 
natychmiastowej wykonalności (wyrokNSA z dnia 28 lutego 2014 r., sygn. akt IIOSK 93/14).

Biorąc powyższe pod uwagę, tut. Organ orzekł o uchyleniu w części własnej decyzji 
orzekając w tym zakresie co do istoty oraz odmówił uchylenia pozostałej części decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania 
do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 
czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

Otrzymują:
1. Pan Mariusz Mierzwa -  pełnomocnik Inwestora (załączniki: nr 2.98a, nr 2.92a, nr 2 .125a i nr 2.139a),
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2. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. J. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych 
(załączniki: nr 2.98a, nr 2.92a, nr 2.125a i nr 2.139a) - za pośrednictwem Inwestora),

3. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20-22, 
58-300 Wałbrzych (załączniki: nr 2.98a, nr2.92a, nr 2.125a i nr 2.139a),

4. IF-AB. - a/a. (załączniki: nr 2.98a, nr 2.92a, nr 2.125a i nr 2.139a).

Do wiadomości:
1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław,
2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań, w/m,
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dotyczy: decyzji z dnia 18 marca 2010 r. — znak: 

RDOŚ-02-WOOŚ-6613-l/59-17/09/10/kc; postanowienia z dnia 4 sierpnia 2020 r. -  znak: 
WOOŚ.4222.1.2020.BZ.6; decyzji z dnia 17 października 2019 r.-zn ak : WOOŚ.420.97.2019.AMA.8).

Pozostałe strony postępowania, w myśl art. 1 l f  ust. 3 w związku z ust. 7 ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, zostaną zawiadomione o wydaniu niniejszej decyzji, 
w drodze obwieszczenia.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń 
na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji 
Publicznej tych urzędów.

Dotychczasowym właścicielom zajmowanych działek zostanie wysłane zawiadomienie 
o wydaniu niniejszej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości.
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