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Wrocław, dnia 23 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
(Dz. U. Nr 143, poz. 963, z późn. zm.) oraz art. 49 w związku z art. 147 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 267, z późn. zm.),

że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 23/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. wznowił 
z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 22 września 2014 r., 
Nr 24/14 udzielającą pozwolenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego działającemu 
w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych, polegającej na budowie wału wraz z obiektami i robotami 
towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza 
Odry -  7436 POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt 
B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego). Obiekty 
WWW nr 45.3, 44.3, 45.2, 44.2, 42.1 i 42.1.1, z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 145 
§ 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten 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. O nowych okolicznościach Wojewoda Dolnośląski 
dowiedział się z pisma Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 
14 kwietnia 2015 r.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na tablicy ogłoszeń 
i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Urzędu Gminy Długołęki.

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 2112, w godzinach od 8:00-15:00, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.
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