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Wrocław, dnia 13 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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 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.), po przeprowadzeniu postępowania wznowionego postanowieniem Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 29/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 34/15 z dnia 13 listopada 2015 r.,

I. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 
uchylił z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 5/15 z dnia 
16 marca 2015 r. udzielającą pozwolenia Gminie Polkowice na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zadania pod nazwą: Budowa kanału 
ulgi (kanału obiegowego) w ramach: „Projektu zamiennego budowy polderu Sobin” 
w ramach zadania pn.: „Kalina -  modernizacja systemu ochrony
przeciwpowodziowej gm. Polkowice -  zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin”, 
w części dotyczącej danych ewidencyjnych nieruchomości objętej decyzją 
w następujący sposób:

1. w punkcie VII decyzji zatytułowanym „Zatwierdzenie podziału nieruchomości, 
oznaczonych według katastru nieruchomości” w tabeli nr 2, na stronie 5,

uchylił pozycję nr 21 o treści:
15/1 0 338221. Sobin 1 G.26 (LE1U/00002891/0) 15 5,59 15/2 5,25

i orzekł o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, sporządzonego na mapie sytuacyjno- 
wysokościowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Polkowicach w dniu 
27 października 2015 r., pod numerem P.0216.2014.407, stanowiący załącznik nr 2.la  
do niniejszej decyzji, w następujący sposób:

15/1 0 3382
21. Sobin 1 G.26 (LE 1 U/00002891/0) 15 5,59 15/2 5,25

2. w załączniku nr 2 do decyzji zatytułowanym „projekt podziału nieruchomości” uchylił 
załącznik nr 2.1 w zakresie zatwierdzenia podziału działki nr 15, AM-1, obr. Sobin i orzekł 
o zatwierdzeniu załącznika nr 2.1 a.

Zatwierdzony podział nieruchomości zawiera poprawne dane w zakresie rodzaju i powierzchni 
użytku działki nr 15, AM-1, obr. Sobin.

II. działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
odmówił uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
Nr 5/15 z dnia 16 marca 2015 r.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
Nr 34/15 z dnia 13 listopada 2015 r., zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu



Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2112, 
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty 
ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Polkowice oraz w prasie lokalnej. Upływ czternastu dni w ciągu, których niniejsze 
obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony wyżej 
powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uważa się 
za dokonaną ze skutkiem prawnym.


