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

Wrocław, dnia 28 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O UDZIELENIU POZWOLENIA NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH -  
PO WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowali 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.), po przeprowadzeniu postępowania wznowionego postanowieniem Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 233/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 7/22 z dnia 28 lipca 2022 r.,

działając na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 
uchylił z urzędu własną decyzję 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 wału 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 części dotyczącej danych ewidencyjnych nieruchomości objętych decyzją 
w następujący sposób:

w załączniku nr 2 do decyzji zatytułowanym „podział nieruchomości” uchylił 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, ni' 212, nr 216, nr 217, ni' 196, AM-2, 
obr. 0037 Śliwice, jedn. ew. 022302J2 Długołęka załącznik nr 2.2 pozostaje w mocy

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

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

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 7/22 z dnia 28 lipca 2022 r. oraz 
z aktami sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu -  plac Powstańców Warszawy 1, pole. 2103 (kancelaria). Strony postępowania 
będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod 
numerem (71) 340-65-86 lub e-mailowo: j.tabisz@duw.pl. Zasady bezpośredniej obsługi 
klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajdują się na stronie 
internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.
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Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
3 sierpnia 2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Długołęka, 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 17 sierpnia 
2022 r.

Z up. WOJEWO!


