Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.2.29.2015. WS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
O ZAKOŃCZENIU ZBIERANIA DOWODÓW
W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Na podstawie art. 3, art.7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2143, z późn. zm.), art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora - Gminy Miejskiej Świebodzice, reprezentowanej osobą Burmistrza
Miasta, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Piotra Szulborskiego, złożony w dniu
2 grudnia 2015 r., Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
dla zamierzenia pod nazwą:

„Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach”.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach objętych wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwesytycji w zakresie lotniska użytku
publicznego, oznaczonych wg katastru nieruchomości jako działki o numerach:
lp.

1.
2.
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6.
7.
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9.

nr

155/1
156
157/1
160/1
163/1
164/1
165/1
166/1
167/2 (u tw o rzo n a

Jedn. Ewid.

Właściciel /Władający gruntem

Pełcznica
Pełcznica
Pełcznica
Pełcznica
Pełcznica
Pełcznica
Pełcznica
Pełcznica
Pełcznica

Świebodzice
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wł.
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wł.
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wł.
wł.
wł.
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0001 Pełcznica
0001 Pełcznica
0001 Pełcznica

Świebodzice
Świebodzice
Świebodzice

wł. Gmina Świebodzice/Burmistrz
wł. Gmina Świebodzice/Burmistrz
Borek Dawid Jan, Borek Patryk,
Stańczyk Dariusz
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Obręb

3
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0001
0001
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0001
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0001
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0001

3
3
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Gmina
Gmina
Gmina
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Gmina
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Świebodzice/Burmistrz
Świebodzice/Burmistrz
Świebodzice/Burmistrz
Świebodzice/Burmistrz
Świebodzice/Burmistrz
Świebodzice/Burmistrz
Świebodzice/Burmistrz
Świebodzice/Burmistrz
Świebodzice/Burmistrz

z podziału działki
nr 167)

10.
11.
12.

171
159/1
179/5

(wg poprzedniego stanu prawnego:
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o. o., z/s w
Wałbrzychu)

13.

165/3

3

0001 Pełcznica

Świebodzice

Galara Adam, Galara Izabela

Niżej wymienione działki, niezbędne dla realizacji inwestycji, z mocy prawa staną się
własnością Gminy Świebodzice, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji, z dniem,
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk publicznych stanie
się ostateczna:
lp.

nr

1

179/5

AM

3

Obręb

Jedn. Ewid.

Właściciel /Władający gruntem

0001 Pełcznica

Świebodzice

Borek Dawid Jan, Borek Patryk, Stańczyk
Dariusz
(wg poprzedniego stanu prawnego: Wałbrzyskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., z/s
w Wałbrzychu)

165/3

2

3

0001 Pełcznica

Świebodzice

Galara Adam, Galara Izabela

Wymienione niżej nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi inwestycji,
zostaną zajęte czasowo, celem wykonania robót budowlanych towarzyszących realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk publicznych. Dla wymienionych działek, Inwestor złożył
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zestawione w tabeli nieruchomości położone są w Obrębie 0001 Pełcznica, w Jedn. Ewid.
Świebodzice:
łp.

nr

Właściciel /Władający gruntem

zakres robót

1

152

3

wł. Gmina Świebodzice/Burmistrz

2

157/3

3

3
4

199/1
199/2

3
3

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
im. T. Kościuszki, w Tomkowicach
wł. Gmina Świebodzice/Burmistrz
wł. Gmina Świebodzice/Burmistrz

budowa zjazdu, konserwacja rowu
i przepustów (prace w pasie drogo
wym drogi powiatowej nr 2888D)
budowa przyłącza wodociągowego

AM

konserwacja rowu i przepustów konserwacja rowu i przepustów -

W trakcie prowadzonego postępowania Inwestor dokonał niezbędnych uzupełnień
złożonego materiału dowodowego.
W toku postępowania tutejszy Organ powziął informację o zmianach własnościowych
nieruchomości objętych wnioskiem, co spowodowało konieczność zawiadomienia nowych
stron o możliwości czynnego w nim uczestnictwa. Powyższy wymóg zrealizowany został
odrębnym pismem.

Jednocześnie informuję, co następuje:
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 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, na stronach internetowych
wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.
W związku z powyższym, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że strony postępowania uprawnione
są do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy, w siedzibie

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1,
Wydział Infrastruktury, pokój nr 2107, w godzinach pracy Urzędu - w terminie 7 dni
od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Informuję ponadto, stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administra
cyjnego, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W myśl
art. 41 § 2 omawianej ustawy, w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem odnosi skutek prawny.

