
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF. AB.7840.2.2.2016. JT

Wrocław, dnia 10 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na 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 2016 r., poz. 23),

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 
3 marca 2016 r., decyzją z dnia 10 maja 2016 r., Nr 6/16, zmienił własną decyzję 
z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 2/12 (zmienioną decyzjami tutejszego Organu z dnia 16 marca 
2012 r., Nr 33/12 i z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 3/15) zezwalającą Regionalnemu Zarządowi 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych pod nazwą:

ODKŁAD MAS ZIEMNYCH NA CELE PRZECIWPOWODZIOWE 
wchodzącej 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:
-  zmniejszenie zakresu projektowanego obszaru odkładu mas ziemnych oraz 

doprecyzowanie rzędnych wysokościowych formowanego odkładu;
-  wykonanie wewnętrznych dróg eksploatacyjnych o łącznej długości 984 m wraz 

z mijankami i placami manewrowymi.

Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach: nr 3/6, 
nr 3/7, nr 3/8, AM-5, nr 1/1, AM-9, obr. Pracze Odrzańskie, 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 6/16 z dnia 10 maja 2016 r., 
zmieniającej decyzję tego Organu z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 2/12 (zmienioną decyzjami 
tutejszego Organu z dnia 16 marca 2012 r., Nr 33/12 i z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 3/15) 
zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Płac 
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.
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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.

Sprawę prowadzi: Joanna Tabisz tel. (71) 340-65-86, pokój 2112


