
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.6.61.2022.JT 
(dot.: IF-AB.7840.2.24.2018.JT)

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

DECYZJA Nr 7/22
Na podstawie art. 104 w związku z art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciM>poM>odziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1812), po przeprowadzeniu 
postępowania wznowionego postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 233/22 z dnia 
15 czerwca 2022 r.

I. uchylam z urzędu ostateczną decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 18/19 z dnia 
19 września 2019 r. udzielającą pozwolenia Inwestorowi -  Państwowemu 
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla 
zamierzenia budowlanego polegającego na budowie walu wraz z obiektami 
i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony 
przeciwpowodziowej dorzecza Odry -  7436 POL. WWW Widawa -  przebudowa 
systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała 
i Wrocław -  Zadanie Śliwice, w następujacy sposób:

w załączniku nr 2 do decyzji zatytułowanym „podział nieruchomości” uchylam podział 
nieruchomości -  część tabelaryczną:

załącznika nr 2.2 w zakresie zatwierdzenia podziału działki nr 226/2, AM-2, obr. 0037 Śliwice, 
jedn. ew. 022302_2 Długołęka,

w zakresie podziału działek nr 119, nr 132/1, nr 200, nr 212, nr 216, nr 217, nr 196, AM-2, obr. 
0037 Śliwice, jedn. ew. 022302_2 Długołęka załącznik nr 2.2 pozostaje w mocy

i orzekam o zatwierdzeniu załącznika nr 2.2a w zakresie podziału działki nr 226/2, AM-2, obr. 
0037 Śliwice, jedn. ew. 022302_2 Długołęka.

II. odmawiam uchylenia pozostałej części ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
Nr 18/19 z dnia 19 września 2019 r.

U ZASADNIENIE

Wojewoda Dolnośląski w dniu 15 czerwca 2022 r. postanowieniem Nr 233/22 wznowił 
z urzędu postępowanie zakończone własną ostateczną decyzją z dnia 19 września 2019 r. 
Nr 18/19, udzielającą pozwolenia Inwestorowi -  Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 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 Odiy -  7436 POL. WWW Widawa -  przebudowa systemów 
zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław -  Zadanie 
Śliwice.

Przesłanką do wznowienia postępowania był art. 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, który stanowi, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się 
postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące



w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję. W przedmiotowej sprawie 
nowe okoliczności związane są z błędnie wykonanymi podziałami działek przeznaczonych pod 
inwestycję zatwierdzonymi decyzją Nr 18/19 z dnia 19 września 2019 r. przez Wojewodę 
Dolnośląskiego. O wskazanych okolicznościach tut. Organ dowiedział się po otrzymaniu 
pisma Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2022 r. 
(data wpływu: 14 czerwca 2022 r.).

Zgodnie z art. 151 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 
publicznej, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, po przeprowadzeniu 
postępowania wydaje decyzję w której odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej gdy 
stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b 
albo uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia 
na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b i wydaje nową decyzję rozstrzygającą 
o istocie sprawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, tut. Organ orzekł o uchyleniu w części własnej decyzji 
orzekając w tym zakresie co do istoty oraz odmówił uchylenia pozostałej części decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania 
do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 
czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu -  

pełnomocnik Inwestora (załącznik nr 1 -  1 egz.)

Do wiadomości:
1. Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica 

(załączniki: nr 1 -  1 egz.) - za pośrednictwem Inwestora;
2. Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. T. Kościuszki 131, 

50-440 Wrocław; (załączniki: nr 1 -  1 egz.);
3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań, w/m;
4. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Planowania Przestrzennego, w/m;
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w/m (do sprawy: WOOŚ.4233.2.2017.ŁCK.27)',
6. IF.I.- a/a (załączniki: nr 1 - 1 egz.).

Dotychczasowemu właścicielom i użytkownikom wieczystym działki nr 226/2, AM-2, obr. 
0037 Śliwice, jedn. ew. 022302 2 Długołęka, zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji 
wysłane zostanie na adres wskazany w katastrze nieruchomości.


