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Wrocław, dnia 30 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI 

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 
W ZAKRESIE LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO

N a podstawie art. 3, art.7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1380), 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,

że na wniosek Inwestora -  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 
02-147 Warszawa, złożony w dniu 13 grudnia 2019 r. za pośrednictwem pełnomocnika, 
którym ustanowiony został Pan Łukasz Laska, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 
13 stycznia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w  zakresie lotniska użytku publicznego, obejmujące:

1) budowę strunobetonowej wieży (typoszereg h=37m),
2) budowę prefabrykowanego kontenera technicznego,

3) montaż agregatu prądotwórczego,
5) montaż ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową,

6) utwardzenie terenu,

w  ram ach zam ierzenia budow lanego pn.:
Budowa ośrodka radiokom unikacyjnego OR Wrocław - Strachowice, - 

inwestycja przew idziana do realizacji na dz. nr 1/193, AM -15, Obręb 0046 Strachowice,
Jedn. Ewid. 02640_1 Wrocław.

Obsługa terenu inwestycji (zapewniony dojazd) przebiega przez działkę nr 1/192. 
AM -15, Obręb 0046 Strachowice, Jedn. Ewid. 02640_1 W rocław, w  ram ach ustanowionej 
służebności gruntowej.

Dla wymienionej działki Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.



Jednocześnie informuję co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego , wskazuję dzień 
5 lutego 2020 r. - datę ukazania się nin. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu W ojewódzkiego, tablicy ogłoszeń Urzędu M iejskiego W rocławia, w urzędowych 
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej wymienionych 
urzędów oraz w prasie lokalnej, jako ten w  którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Zawiadomienie 
- po upływie czternastu dni od wskazanego wyżej terminu, uważa się za dokonane 
ze skutkiem prawnym na dzień 19 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 i ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego , z dniem doręczenia nin. zawia
domienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu 
terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w 
zakresie lotniska użytku publicznego, nie mogą być przedm iotem obrotu w rozumieniu 
przepisów
o gospodarce nieruchomościami, a każda czynność prawna dokonana z naruszeniem w/w 
zakazu jest nieważna.

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania  
administracyjnego, strony postępowania uprawnione są do zapoznania się ze zgro
madzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i doku
mentów mogących mieć znaczenie dla sprawy w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
W ojewódzkiego we W rocławiu, pl. Powstańców W arszawy 1, W ydział Infrastruktury, 
pokój nr 2107, w godzinach pracy Urzędu -  w term inie 7 dni od daty doręczenia 
niniejszego zawiadomienia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium 
postępowania.
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