
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.1.2017. JT

Wrocław, dnia 10 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 966, z późn. zm.) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, występującego przez pełnomocnika Pana Pawła Patkowskiego, 
z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na 
budowie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych budynku 
socjalnego obsługi jazu na stopniu wodnym Brzeg Dolny, w ramach zadania nazwanego przez 
Inwestora:

Budowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 40/6 w miejscowości 
Wawrzyna obręb Głoska dla celów bytowo-gospodarczych budynku socjalnego

obsługi jazu „Stopień Brzeg Dolny”.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym nr 40/6, 
AM-2, obr. Głoska, jedn. ew. Miękinia, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Miękinia, na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

W myśl art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony 
postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz 
składania wniosków i . uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju 
nr 2112, w godzinach od 8:00 do 15:00, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia 
w drodze publicznego obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Joanna Tabisz tel. (71) 340-65-86, pokój 2112
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