
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF.AB.7840.2.10.2020. JT

Wrocław, dnia 18 grudnia 2020 r.

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 2019 r., poz. 933, zm.: Dz. U. z 2020 r., poz. 471), art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 pkt 18 i ust. 6 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 22/20 z dnia 18 grudnia 2020 r., udzielił pozwolenia 
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, działającemu przez pełnomocnika Pana Jarosława Czarzastego 
na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia 
budowlanego nazwanego przez Inwestora:

Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej 
na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni 

(do granic działki nr 6/25, AM-16, obręb 0001 Stare Miasto, 
jedn. ew. 026401 1 miasto Wrocław),

i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

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

Tabela nr 1
Teren niezbędny dla prowadzenia robót budowlanych -  działka we władaniu Inwestora

lp. Jednostka ewidencyjna Obręb
Arkusz
mapy

N r działki
Pow. zajęcia stałego działki 

przeznaczonej p o d  inwestycję 
[ha]

1. 026401_1 W roclaw miasto 0001 Stare Miasto 17 6 0,4338

Tabela nr 2
Nieruchomości, które na mocy art. 9 pkt 8 lit. f  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych będą podlegały ograniczeniu w korzystaniu na czas 
realizacji inwestycji

lp-
Jednostka ewidencyjna 

obręb
Arkusz
mapy

Nr
działki

Pow.
zajęcia

[ha]
Cel ograniczenia

1,
026401 1

17 3/2 0,0037
odbudowa oczepu żelbetowego, niwelacja terenu oraz obsiew trawą na 

humusie, wykonanie nawierzchni z granitowej kostki brukowej, 
ubezpieczenie skarpy z granitowego formaka na podbudowie betonowej

W rocław miasto odbudowa płyt estakady, niwelacja terenu oraz obsiew trawą na humusie,

2.
ó is ic

17 3/4 0,0775 brukowej, odbudowa oczepu, ubezpieczenie skarpy z granitowego formaka 
na podbudowie betonowej

1



lp.
Jednostka ewidencyjna 

obręb
Arkusz
mapy

N r
dziatki

Pow.
zajęcia

[ha]
Cel ograniczenia

3. 026401_1 
W rocław miasto 

0001 Stare Miasto

17 5/8 0,0786

odbudowa oczepu żelbetowego, wykonanie balustrady, schodów, wykonanie 
schodkowego ubezpieczenia skarpy, odbudowa płyt estakady, ubezpieczenie 

skarpy z granitowego formaka na podbudowie betonowej, wykonanie 
nawierzchni z granitowej kostki brukowej, niwelacja terenu oraz obsiew 

trawa na humusie
4. 17 3/5 0,0350 wykonanie balustrady

Tabela nr 3
Nieruchomości, które na mocy art. 9 pkt 5 lit. b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych będą podlegały btrwalem u ograniczeniu w korzystaniu

lp. Jednostka ewidencyjna 
obręb

Arkusz
mapy

N r
działki

Pow.
zajęcia

[ha]
Cel ograniczenia

1. 026401 1 
W rocław miasto 

0001 Stare Miasto

17 3/2 0,0017
zabezpieczenie stateczności skarpy poprzez pogrążone w gruncie 

mikropale kotwiące2. 17 3/4 0,0212
3. 17 5/8 0,0144

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 22/20 z dnia 18 grudnia 2020 r., 
zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Plac Powstańców 
Warszawy 1, pokój 2103, w godzinach pracy Urzędu. Z dokumentacją można zapoznać się po 
uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub emailowo: (71) 340 65 86 (email: 
j.tabisz@duw.pl) zgodnie z zasadami bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu znajdującymi się na stronie internetowej www.duw.pl 
w zakładce „obsługa klienta”.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
29 grudnia 2020 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
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 
12 stycznia 2021 r.
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