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Wrocław, dnia 11 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 3, art. 10 w związku z art. 7 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), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora -  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. W ieżowa 8, 02-147 
Warszawa, złożony w  dniu 13 grudnia 2019 r. za pośrednictwem pełnomocnika, którym 
ustanowiony został Pan Łukasz Laska, uzupełniony ostatecznie w dniu 11 marca 2020 r.,

Wojewoda Dolnośląski, wydaną w dniu 11 marca 2020 r., decyzją Nr I-L-2/2020, 
zezwolił na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

obejmującej:

1) budowę strunobetonowej wieży,
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, A M -15,
Obręb 0046 Strachowice, Jedn. Ewid. 02640_1 Wrocław.

Wydanej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego N r I-L-2/20 wydanej dnia 11 marca 
2020 r., zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we W roc
ławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2107, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 10 w  związku z art. 7 ustawy o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotnisk użytku publicznego  właściwy wojewoda wysyła decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego  wnioskodawcy, właścicielom 
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji



na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony o wydaniu 
wymienionej decyzji w  drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim, a także w urzędzie 
właściwej gminy, na stronie internetowej tej gminy i w prasie lokalnej. Doręczenie decyzji 
na adres wskazany w  katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję 18 marca 
2020 r. - jako dzień podania do publicznej wiadomości treści obwieszczenia Wojewody 
Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 
użytku publicznego - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego W rocławia, w urzędowych publi
katorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej obu wymienionych 
urzędów oraz w prasie lokalnej.

Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane 
do publicznej wiadomości w sposób podany wyżej powoduje, że czynność doręczenia decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym na dzień 1 kwietnia 
2020 r.


