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Wrocław, dnia 14 grudnia 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, z późn. zm), art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 23, 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 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 
30 września 2016 r., decyzją z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr 22/16, zmienił własną decyzję 
z dnia 22 września 2014 r., Nr 24/14 udzielającą pozwolenia Marszałkowi Województwa 
Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na 
budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora:

Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry -  7436 POL modernizacja 
Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3.

Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego).
Obiekty WWW nr 45.3, 44.3, 45.2, 44.2, 42.1 i 42.1.1,

w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu projektowanego wału nr 44.2 od km 
5+749 do połączenia z działką nr 433/1, AM-1, obr. 0040 Wilczyce, jedn. ew. 022302_2, 
Długołęka.
Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działkach nr 243, 
nr 433/2, nr 213/40, nr 212/11, 433/1, AM-1, obr. Wilczyce, jedn. ew. 022302_2, Długołęka.

Na podstawie art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, wydanej decyzji nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 22/16 z dnia 14 grudnia 2016 r., 
zmieniającej decyzję tego Organu z dnia 22 września 2014 r., Nr 24/14 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 Gminy 
Długołęki, 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.

zawiadamiam,
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