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Wrocław, dnia 5 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

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 2019 r. poz. 933) oraz art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Gmina Siechnice, 
działającego przez pełnomocnika Pana Michała Pawlika z dnia 9 września 2019 r., 
uzupełniony w dniu 7 października 2019 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia 
budowlanego pn.:

Budowa zbiornika retencyjnego w Smardzowie w ramach inwestycji pn.: 
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF -  

poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice 
poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych:
Tabela nr 1
Nieruchom ości znajdujące się w  liniach rozgraniczających teren inwestycji

lp.
Jednostka

ewidencyjna
Obręb

Arkusz
mapy

Nr działki Po w. zajęcia 
stałego działki 
przeznaczonej 
p o d  inwestycję 

[ha]

przed
podziałem

p o d  
inwestycję, 

po  podziale

1. 022308_5 Siechnice 
-  obszar wiejski

0021, Zemiki 
W rocławskie 1 187/3 187/9 0,0046

2. 0014, Smardzów 1 106/16 106/18 13,0629

Tabela nr 2
N ieruchom ość, które na mocy art. 9 pkt 5 lit. b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  będzie podlegała trwałem u ograniczeniu w  korzystaniu

lp- Jednostka ewidencyjna Obręb
Arkusz
mapy

Nr
działki

Pow.
zajęcia

[ha]
Cel trwałego ograniczenia w korzystaniu

1.

022308_5 Siechnice -  
obszar wiejski

0021, Żemiki 
Wrocławskie

1 184 0,0346
budowa przepustu nr 1 pod drogą powiatową nr 1938D 

oraz konserwacja (odmulenie) rowu przydrożnego 
prowadzącego wody do zbiornika retencyjnego

2. 1 185/5 0,0739

odmulenie południowego rowu przydrożnego, odmulenie 
istniejącego przepustu przechodzącego 

pod torami kolejowymi, przebudowa istniejącego 
przepustu nr 2 pod drogą powiatową nr 1938D 0400 
(na 01000) wraz z wylotem do studni początkowej 

kolektora (studnia S7), budowa progu regulacyjnego (nr 2)

1



lp Jednostka ewidencyjna Obręb Arkusz
mapy

Nr
działki

Pow.
zajęcia

[ha]
Cel trwałego ograniczenia w  korzystaniu

3.
022308_5 Siechnice -  

obszar wiejski
0014,

Smardzów 1 94/1 0,5588

przebudowa istniejącego kolektora 0500 na 01200, 
przebudowa wylotu istniejącego kolektora 0500 

na  01200, budowa progu regulacyjnego (nr 1), budowa 
4 przepustów pod projektowanymi zjazdami, budowa 

przepustu nr 3 pod drogą powiatową nr 1938D, 
fragmentaryczna likwidacja istniejącego rowu

Tabela nr 3
Nieruchom ość, która na m ocy art. 9 pkt 8 lit. f  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  będzie podlegała ograniczeniu w korzystaniu na czas 
realizacji inwestycji

lp. Jednostka ewidencyjna Obręb
Arkusz
mapy

Nr
działki

Pow.
zajęcia

[ha]
Cel ograniczenia

1.
022308_5 Siechnice -  

obszar wiejski
0014,

Smardzów 1 92 0,0108 Ujście rowu „R2” do Brochówki, umocnienie dna 
oraz skarp narzutem kamiennym

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
7 listopada 2019 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Siechnicach, na stronach internetowych 
wymienionych 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 21 listopada 2019 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 12:00, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia 
w drodze publicznego obwieszczenia.
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