
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF. AB.7840.2.13.2019. JT

Wrocław, dnia 31 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH

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 2019 r., poz. 933), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 72 
ust. 1 pkt 18 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, zm.: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 284),

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 2/20 z dnia 31 marca 2020 r., udzielił pozwolenia 
Gminie Siechnice na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla 
zamierzenia budowlanego nazwanego przez inwestora:

Budowa zbiornika retencyjnego w Smardzowie w ramach inwestycji pn.: 
Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF -  

poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice 
poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie

1 nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach 
ewidencyjnych gruntów:

Tabela 1
Nieruchomości będące częścią inwestycji, niezbędne do jej realizacji

lp.
Obręb 

jedn. ew.
Arkusz
mapy

N r działki Pow. zajęcia 
stałego działki 
przeznaczonej 
p o d  inwestycję 

[ha]

przed
podziałem

p o d  
inwestycję, 

p o  podziale

1.

0021, Żemiki 
W rocławskie 

022308_5 Siechnice -  
obszar wiejski

1 187/3 187/9 0,0046

2.
0014, Smardzów 

022308_5 Siechnice -  
obszar wiejski

1 106/16 106/18 13,0629

Tabela nr 2
Nieruchomości, które na mocy art. 9 pkt 5 lit. b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych będzie podlegała trwałemu ograniczeniu w korzystaniu

lp. Obręb Arkusz
mapy

Nr
działki

Pow.
zajęcia

[ha]
C el zajęcia

1.

0021, Żemiki 
W rocławskie 

0 2 2 3 0 8 5  
Siechnice -  

obszar wiejski

1 184 0,0346

budowa przepustu nr 1 pod drogą 
powiatową nr 1938D oraz 

konserwacja (odmulenie) rowu 
przydrożnego prowadzącego wody do 

zbiornika retencyjnego

1



Ip. Obręb Arkusz
mapy

Nr
działki

Pow.
zajęcia

[ha]
Cel zajęcia

2.

0021, Żemiki 
W rocławskie 

022308_5 
Siechnice -  

obszar wiejski

1 185/5 0,0739

odmulenie południowego rowu 
przydrożnego, odmulenie istniejącego 
przepustu przechodzącego pod torami 
kolejowymi, przebudowa istniejącego 
przepustu nr 2 pod drogą powiatową 
nr 1938D 040 0  (na 01000) wraz z 

wylotem do studni początkowej 
kolektora (studnia S7), budowa progu 

regulacyjnego (nr 2)

3.

0014, Smardzów 
022308_5 

Siechnice -  
obszar wiejski

1 94/1 0,5588

przebudowa istniejącego kolektora 
05 0 0  na  01200, przebudowa wylotu 

istniejącego kolektora 05 0 0  na 
01200, budowa progu regulacyjnego 

(nr 1), budowa 4 przepustów pod 
projektowanymi zjazdami, budowa 

przepustu nr 3 pod drogą powiatową 
nr 1938D, fragmentaryczna 
likwidacja istniejącego rowu

4.

0014, Smardzów 
022308_5 

Siechnice -  
obszar wiejski

1 92 0,0346
ujście rowu „R2” do Brochówki, 

umocnienie dna oraz skarp narzutem 
kamiennym

Niżej wymienione nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, 
przechodzą z mocy prawa na własność Gminy Siechnice z dniem, w którym decyzja 
Wojewody Dolnośląskiego stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej 
decyzji, w przypadku gdy nie dojdzie do uzgodnienia między inwestorem a dotychczasowym 
właścicielem.
Tabela 3

Ip.
Obręb 

jedn. ew.
Arkusz
mapy

N r działki Pow. zajęcia  
stałego działki 
przeznaczonej 
p o d  inwestycję 

[ha]

przed
podziałem

p o d  
inwestycję, 

p o  podziale

1.

0021, Żemiki 
W rocławskie 

022308 5 Siechnice -  
obszar wiejski

1 187/3 187/9 0,0046

2.
0014, Smardzów 

022308_5 Siechnice -  
obszar wiejski

1 106/16 106/18 13,0629

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 31 marca 2020 r., 
Nr 2/20, zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2112, w godzinach pracy Urzędu. 
Informacje o wydanej decyzji można uzyskać również telefonicznie lub w formie 
elektronicznej (email, ePUAP).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
3 kwietnia 2020 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Siechnicach, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej 
jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie 
czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym 
z dniem 17 kwietnia 2020 r.
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