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Wrocław, dnia 14 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 18 i ust. 6, art. 21 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r, poz. 966, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 
3 października 2016 r., decyzją z dnia 14 grudnia 2016 r., Nr 23/16, zmienił własną decyzję 
z dnia 22 września 2014 r., Nr 23/14 udzielającą pozwolenia Marszałkowi Województwa 
Dolnośląskiego działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na realizację inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia budowlanego polegającego na 
budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, nazwanego przez inwestora:

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: 
przelew Odra -  Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego), 

obiekty WWW nr 44.14, nr 44.13, nr 45.6, nr 44.12, nr 44.11, 
nr 45.5, nr 45.1, nr 44.1, nr 41.3, nr 46.1, nr 41.1, nr 41.2

w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu w obiekcie wałowym nr 41.1, 
w zakresie układu drogowego na włączeniu w ulicę Swojczycką (dostosowanie do układu 
drogowego realizowanego w ramach decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej z dnia 20 marca 2014 r., nr 6/14 pod nazwą: Przebudowa 
ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu).
Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu realizowane będą na działce nr 3/1, 
AM-22, obr. Swojczyce, jedn. ew. 026401 1, miasto Wrocław.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 14 grudnia 2016 r., Nr 23/16, 
zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac 
Powstańców Warszawy 1, pokój 2112, w godzinach od 8:00 do 15:00.
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