
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 marca 2018 r.
IF-AB.7840.2.1.2018. JT

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 lit. d ustawy 
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 433) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1257, zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 149),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Gmina Łagiewniki, 
złożony w dniu 12 stycznia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego 
polegającego na remoncie zbiornika wodnego w miejscowości Sieniawka, nazwanego przez 
inwestora:

Prace remontowe zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zbiorniku wodnym 
w m. Sieniawka dz. nr 642/139, nr 708, obręb Sieniawka, gm. Łagiewniki 

-  modernizacja urządzeń hydrotechnicznych.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych gruntów:

Tabela nr 1 - zajęcia stałe

lp- Obręb Arkusz
mapy

Nr działki Pow. zajęcia 
stałego działki 
przeznaczonej 
pod inwestycję 

[ha]

Właściciel lub władający 
wg wypisu z  ewidencji gruntów 

i budynków

Właściciel lub władający 
wg księgi wieczystejprzed

podziałem

pod  
inwestycję, 

po  podziale

1. 0009 Sieniawki 1 708 708/1 0,1987

Skarb Państwa (właściciel) 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Świdnica (władający)

Skarb Państwa Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo 
Świdnica

2. 0009 Sieniawka 1 642/139 . . . 0,30 Gmina Łagiewniki Gmina Łagiewniki

Tabela nr 2 - zajęcia czasowe

Arkusz
mapy

Nr działki
Właściciel lub władający wg 
wypisu z rejestru gruntów

Właściciel lub władający wg 
księgi wieczystejlp- Obręb przed

podziałem

pod  
inwestycję, 
po podziale

zajęcia
[ha]

Cel zajęcia

1.
0009

Sieniawka 1 698/1 --- 0,01

*Skarb Państwa 
(właściciel)
Marszalek 
Województwa 
Dolnośląskiego 
w administracji 
Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we 
Wrocławiu, Oddział w 
Świdnicy

* Skarb Państwa 
(właściciel)
Marszałek 
Województwa 
Dolnośląskiego 
w administracj i 
Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we 
Wrocławiu, Oddział w 
Świdnicy

Remont -  
modernizacja 

ujęcia wody dla 
zbiornika 
wodnego

*z dniem 1 stycznia 2018 r Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa



Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej 
zatwierdzać będzie podział nieruchomości gruntowych w następujący sposób:

Tabela nr 3

L.p.
Obręb i arkusz 

m apy
N r jed n o stk i rejestrow ej 

(  nr K sięgi wieczystej)

S tan przed  podziałem Stan po podzia le

N r działki
Pow ierzchnia

działki
[ha]

N r  działki
P ow ierzchnia

działki
[ha]

1 0009 Sieniawka, AM-1 G.2
SW1D/00036576/1 708 23,01 708/1 0,1987

708/2 22,81

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
14 marca 2018 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy w Łagiewnikach, w urzędowych publikatorach 
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz 
w prasie lokalnej, 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 28 marca 2018 r.

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.
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