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Wrocław, dnia 24 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w związku z art. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1812) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.),

0 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora -  Instytut Meteorologii
1 Gospodarki Wodnej -  Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, 
działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Waltera, złożony dnia 27 kwietnia 2019 r., 
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie stacji radarów 
meteorologicznych dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora:

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działce m- 141/2, obr. 0005 Pastewnik, 
jedn. ew. 020704_2 Marciszów, będącej własnością Inwestora.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
26 maja 2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Marciszów, w urzędowych publikatorach 
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, 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 
9 czerwca 2022 r.

W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony 
postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz 
składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju 
nr pokój 2103 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu. Z dokumentacją można zapoznać się 
po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub e-mailowo: (71) 340 65 86 
(e-mail: i .tabisz@duw.pl)' zgodnie z zasadami bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajdującymi się na stronie internetowej www.duw.pl 
w zakładce „obsługa klienta” -  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 
zawiadomienia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.

zawiadamiam

Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru 
Bolków-Pastewnik gm. Marciszów, działka nr 141/2.
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