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Wrocław, dnia 23 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 R., Nr 31/15
ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 R., Nr 27/12
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH
N a podstawie art. 4 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 966, zm.: Dz. U. z 2015 r., poz.
1777), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)

zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu
15 października 2015 r., decyzją z dnia 23 grudnia 2015 r., Nr 31/15, zmienił własną decyzję
z dnia 28 września 2012 r., Nr 27/12, zezwalającą Regionalnemu Zarządowi Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod
nazwą:

ZADANIE NR 10. PRZEBUDOWA JAZU WROCŁAW I
wchodzącego 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:
wykonanie ekspozycji zdemontowanych zamknięć upustu jazu stałego;
przesunięcie drogi dojazdowej do sterówki jazu;
wykonanie trawnika przy przesuniętej drodze dojazdowej do jazu;
zmianę lokalizacji schodów skarpowych przy prawym przyczółku jazu;
zmianę lokalizacji kładki obsługowej nad przepławką dla ryb;
wykonanie nowej kładki obsługowej wzdłuż przepławki dla ryb przy lewym przyczółku
jazu;
wykonanie nowej kładki obsługowej przy wlocie do przepławki dla ryb od strony WD;
wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż przepławki dla ryb;
wykonanie linii kablowej n/n wzdłuż przepławki dla ryb;
wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż muru oporowego na brzegu prawym;
lokalną zmianę trasy linii kablowej n/n przy drodze dojazdowej do jazu;
zmianę wymiarów drzwi do pomieszczenia magazynowego;
zmianę układu wentylacji w budynku sterowni jazu;
zmianę układu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku sterowni jazu.
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Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach: nr 1/1,
nr 2/3, nr 2/2, AM-25, obr. Stare Miasto, nr 49, nr 50, AM-24, obr. Plac Grunwaldzki,
będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Na podstawie art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, wydanej decyzji nadano rygor natychmiastowej
wykonalności.
Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/15 z dnia 23 grudnia 2015 r.,
zmieniającej decyzję tego Organu z dnia 28 września 2012 r., Nr 27/12, zapoznać się można
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców
Warszawy 1, pokój 2112, w godzinach od 8:00 do 15:00.
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 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
Wrocławia, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.
Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane
do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia
omawianej decyzji Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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Sprawę prowadzi: Joanna Tabisz tel. (71) 340-65-86, pokój 2112

