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Obwieszczenie  
Wojewody Lubuskiego 

IB-II.7840.282.2012.DZen 

 

  Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych ( Dz. U. Z 2010 r.                    
Nr 143, poz. 963 ze zmian.) zawiadamiam, że na wniosek Województwa Lubuskiego,                       
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra z dnia 06.12.2012 r. zostało wszczęte postępowanie                
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Górzyca – Kostrzyn 
Zad. 1 – Górzyca – Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 - 609,3,  
Zad. 2 - Ługi Górzyckie  rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3 – 614,2”, 
realizowanej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych 
gruntu stanowiących: 

1. projektowaną rozbudowę wału rzeki Odry: 
a/  362/1 (362), 184, 3, 40, 361/1 (361), 43/3 (43/2), 190/1 (190), 190/2 (190), 328/1, 

(328), 185, 642/1 (642), 186/1 ( 186), 191/1 ( 191), 640/1 (640), 641/1 (641), 
563/22 (563), 565/1 (565), 44/7 (44/5), 39/1 (39), 39/2 (39), 39/3 (39), 41/78 
(41/70), 2/1  (2), 2/2 (2), 2/3 (2), 2/4 (2) obręb ewidencyjny 1 Górzyca, jednostka 
ewidencyjna 080502_2 , gm. Górzyca, 

b/ 86/5 (86/2), 86/3 (86/1) obręb ewidencyjny 6 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 
080101_1 Kostrzyn nad Odrą, 

2. teren będący częścią inwestycji niezbędny do jej funkcjonowania: 
a/ 363, 183, 42, 4 obręb ewidencyjny 1 Górzyca, jednostka ewidencyjna 080502_2, 

gm. Górzyca, 
b/ 77/3, 1 obręb ewidencyjny 6 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 080101_1 

Kostrzyn nad Odrą, 
Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem. 
 
  Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy             
o gospodarce nieruchomościami. 
 W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na realizację inwestycji do czasu wydania tej decyzji: 

            - można zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,                        
w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzeczności planowanego 
przedsięwzięcia z inwestycją, 

            - zawiesza się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 



  
 
 
 
 
 W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, po doręczeniu 
niniejszego zawiadomienia, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu 
wojewodzie danych nowego właściciela albo użytkownika wieczystego. 
            Do czasu wydania decyzji strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, 
a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie 
Lubuskiego urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, Wydział 
Infrastruktury, pokój 1117 (XI piętro) w godzinach pracy urzędu. 
 Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji. 
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