
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7820.4.2020.WS

Wrocław, dnia 29 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI 

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 
W ZAKRESIE LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO

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 2018 r. poz. 1380), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 256, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695)

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora -  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 
Warszawa, złożony w dniu 19 lutego 2020 r. za pośrednictwem pełnomocnika, p. Waldemara 
Walasa, uzupełniony pod względem formalnym w dniach 10 i 14 kwietnia 2020 r., 25 maja 
2020 r. i 4 czerwca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, obejmujące:

1. przebudowę konstrukcji istniejącej wieży OR Legnica;
2. budowę (tj. posadowienie na fundamencie i montaż) kontenera technicznego;
3. montaż agregatu prądotwórczego;
4. budowę wewnętrznej linii elektroenergetycznej 0,4kV zasilającej kontener DME;
5. budowę wewnętrznego odcinka kanalizacji kablowej;
6. rozbudowę istniejącego placu utwardzonego obiektu OR Legnica wraz z ogrodzeniem,

na działce nr 1083/2, AM-3, Obr. Biała, Jedn. Ewid. Chojnów - Gmina, 
przewidziane do realizacji w ramach zamierzenia budowlanego pn.:

„Budowa DME Legnica polegająca na rozbudowie istniejącego ośrodka radiokomunika
cyjnego do funkcjonalności obiektu OR-DME: dobudowanie elementów systemu DME wraz 
z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną 
instalację, uruchomienie i oddanie obiektu do pracy operacyjnej."

Obsługa terenu inwestycji pośrednio, poprzez działkę ewidencyjną drogową, - 
ogólnodostępną wewnętrzną drogę gminną - dz. nr 1229 dr Obr. 001 Biała, Jedn. Ewid. 
020902 2 Chojnów - obszar wiejski, pozostającą w zarządzie Gminy Chojnów.



Poprzez wskazana działkę zapewniony jest stały dojazd do dróg publicznych:
□ w kierunku północnym - do drogi powiatowej nr 2212D w m. Biała - położonej na działce 
nr 536 dr, Obr. Biała, Jedn. Ewid. 020902 2 Chojnów - Gmina, w zarządzie Zarządu Powiatu 
Legnickiego;
□ w kierunku południowym - do drogi wojewódzkiej nr 328 - położonej na działce nr 1223 dr, 
Obr. Biała, Jedn. Ewid. 020902_2 Chojnów - Gmina, w zarządzie Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, wykonującego swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej 
zarządem drogi, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Jednocześnie informuję co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
2 lipca 2020 r. - datę ukazania się nin. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów, w urzędowych 
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej wymienionych 
urzędów oraz w prasie lokalnej, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Zawiadomienie - 
po upływie czternastu dni od wskazanego wyżej terminu, uważa się za dokonane 
ze skutkiem prawnym na dzień 16 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 i ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, z dniem doręczenia nin. zawia
domienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu 
terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce nieruchomościami, a każda czynność prawna dokonana 
z naruszeniem w/w zakazu jest nieważna.

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, strony postępowania uprawnione są do zapoznania się ze zgro
madzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i doku
mentów mogących mieć znaczenie dla sprawy - w terminie 7 dni od daty doręczenia 
niniejszego zawiadomienia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium 
postępowania.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu - plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria) 
strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu 
wizyty telefonicznie (71) 340 63 58 lub pocztą elektroniczną na adres: w.suropek@duw.pl.

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa 
klienta

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

2

mailto:w.suropek@duw.pl
http://www.duw.pl

