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Wrocław, dnia 19 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 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 2015 r., poz. 966) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, 
z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, występującego przez 
pełnomocnika Pana Macieja Rudnickiego, z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu: 22 lipca 
2015 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2012 r., Nr 4/12, zezwalającej na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą:

ZADANIE NR 5. PRZYSTOSOWANIE KANAŁU MIEJSKIEGO 
DO PRZEPUSZCZANIA WÓD POWODZIOWYCH

wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn.:
MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGO 
W ZAKRESIE OBIEKTÓW OCHRONY PRZED POWODZIĄ 

ZARZĄDZANYCH PRZEZ RZGW WE WROCŁAWIU,

w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu poprzez:
-  remont nawierzchni drogi dojazdowej na koronie wału rozdzielczego pomiędzy Kanałem 

Miejskim a Starą Odrą na odcinku od mostu Warszawskiego drogowego do bramy 
powodziowej;

-  zmianę szerokości chodników i trawników przy nabrzeżu na lewym brzegu Kanału 
Miejskiego na odcinku od mostu Warszawskiego drogowego do mostu Warszawskiego 
kolejowego;

-  wykonanie nowych schodów na lewym brzegu Kanału Miejskiego poniżej mostu 
Warszawskiego drogowego;

-  zmianę lokalizacji schodów przy dwóch nabrzeżach na lewym brzegu Kanału Miejskiego 
powyżej mostu Trzebnickiego;

-  wykonanie nawierzchni chodnikowej przy dwóch nabrzeżach na lewym brzegu Kanału 
Miejskiego powyżej mostu Trzebnickiego;

-  wykonanie nowego obarierowania na lewym brzegu Kanału Miejskiego na odcinku od 
mostu Trzebnickiego do mostu Osobowickiego;

-  zmianę zakończenia odtwarzanego chodnika na lewym brzegu Kanału Miejskiego poniżej 
mostu Trzebnickiego;

-  zmianę wymiarów i lokalizacji okien, drzwi i schodów wejściowych w budynku sterowni 
śluzy Miejskiej;

-  zmianę rzędnych muru i drogi serwisowej przy dwóch nabrzeżach na lewym brzegu 
Kanału Miejskiego powyżej mostu Trzebnickiego.

Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach: nr 1/2, 
nr 2/7, AM-1, nr 1/2, AM-2, obr. Plac Grunwaldzki, nr 14/4, nr 19, nr 21, AM-1, nr 1/3, 
AM-4, obr. Kłeczków, będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.



W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń, Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, oraz na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

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 15:00, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia 
w drodze publicznego obwieszczenia.
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Sprawę prowadzi: Joanna Tabisz tel. (71) 340-65-86, pokój 2112


