
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 kwietnia 2018 r.
IF. AB.7840.2.1.2018. JT

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 10 ust. 1 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), 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,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 1/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r., udzielił pozwolenia 
Gminie Łagiewniki na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla 
zamierzenia budowlanego polegającego na remoncie zbiornika wodnego w miejscowości 
Sieniawka, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:

Prace remontowe zabezpieczenia przeciwpowodziowego na zbiorniku wodnym 
w m. Sieniawka dz. nr 642/139, nr 708, AM-1, obręb Sieniawka, gm. Łagiewniki -  
modernizacja urządzeń hydrotechnicznych.

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

Tabela 1 — zajęcia stałe

lp. Obręb
Arkusz
mapy

Nr działki Pow. zajęcia  
stałego działki 
przeznaczonej 
p o d  inwestycję 

[ha]

Właściciel lub władający 
w g wypisu z  ewidencji gruntów  

i budynków

Właściciel lub władający 
w g księgi wieczystejp rzed

podziałem

p o d  
inwestycję, 
po podziale

1. 0009 Sieniawka 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

¥■ Obręb
Arkusz
mapy

N r działki
Pow.

zajęcia
[ha]

Właściciel lub władający wg  
wypisu z  rejestru gruntów

Właściciel lub władający wg  
księgi wieczystej

Cel zajęciaprzed
podziałem

p o d  
inwestycję, 
po podziale

1.
0009

Sieniawka 1 698/1 — 0,01

*Skarb Państwa (właściciel) 
Marszalek W ojewództwa 
Dolnośląskiego 
w administracji 
Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we W rocławiu, 
Oddział w Świdnicy

*Skarb Państwa (właściciel) 
Marszałek W ojewództwa 
Dolnośląskiego 
w  administracji 
Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we W rocławiu, 
Oddział w Świdnicy

Remont -  
modernizacja 

ujęcia wody dla 
zbiornika 
wodnego

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

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowej w następujący sposób:

i



Tabela nr 3

L.p. Obręb i arkusz 
mapy

Nr jednostki rejestrowej 
( nr Księgi wieczystej)

Stan przed podziałem Stan po podziale

Nr działki
Powierzchnia

działki
[ha]

Nr działki
Powierzchnia

działki
[ha]

1 0009 Sieniawka, AM-1 G.2
SW1D/00036576/1

708 23,01
708/1 0,1987
708/2 22,81

Niżej wymieniona nieruchomość, oznaczona według katastru nieruchomości, 
przechodzi z mocy prawa na własność Gminy Łagiewniki z dniem, w którym decyzja stanie 
się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, w przypadku gdy nie 
dojdzie do uzgodnienia między inwestorem a dotychczasowym właścicielem.
Tabela nr 4

tp. Obręb
Arkusz
mapy

Nr działki Pow. zajęcia 
stałego działki 
przeznaczonej 
pod  inwestycję 

[ha]

Właściciel lub władający 
w g wypisu z  ewidencji gruntów  

i budynków

Właściciel lub władający 
w g księgi wieczystejprzed

podziałem

p o d  
inwestycję, 

p o  podziale

3. 0009 Sieniawka 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

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 11 kwietnia 2018 r., Nr 1/18, 
zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac 
Powstańców Warszawy 1, pokój 2112, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
20 kwietnia 2018 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łagiewnikach, na stronach 
internetowych wymienionych 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 5 maja 2018 r..


