WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.1.6.2018.MN

Wrocław, dnia 22 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 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 2017 r.,
poz. 1405, z późn. zm.), art. 82 ust. 3 pkt 3a, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację
0 wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 22 marca 2018 r.,
Nr I—K/Z/-14/18, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, pozwolenia na budowę
obejmującego:
Przebudowę linii elektroenergetycznej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV
1 budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-103 /S-104/
S-107 Przybków - Kąty Wrocławskie - Klecina:
- w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław Świebodzki Zgorzelec w km od 12.274 do km 12.326, przecięcie w km 12.292 (dz. nr 213,
AM-1,2, obręb 0025 Smolec, jedn. ewiden. Kąty Wrocławskie),
- w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej Nr 274 relacji Wrocław Świebodzki Zgorzelec w km od 19.278 do km 19.306, przecięcie w km 19.29 (dz. nr 260/3,
AM-1, obręb 0031 Wszemiłowice - Jurczyce, jedn. ewiden. Kąty Wrocławskie),
- w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 302 relacji Malczyce - Bolków w km 11,748
(dz. nr 397/2, AM-2, obręb 0002 Bukówek, jedn. ewiden. Środa Śląska),
- w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 137 relacji Katowice - Legnica w km 275,706
(dz. nr 4/1, AM-1, obręb Nowa Wieś Legnicka, jedn. ewiden. Legnickie Pole).
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 22 marca 2018 r.,
I—K/Z/-14/18 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2107,
w godzinach od 8:00 do 16:00.

