
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

IF-AB.7820.7.2018.AK
Wrocław, dnia 21 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, art. 34, art. 35 w związku z art. 90 
ust. 2 pkt 1 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 2018 r., poz. 2081, zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1479), 
oraz art. 1 la  ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),

zawiadamiam

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi 
krajowej nr 94 (klasy GP) -  Osi Zachodniej we Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowicka 
w ramach postępowania wszczętego z wniosku Prezydenta Wrocławia, mającego na celu 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia 
budowlanego.

Wobec powyższego informuję o możliwości udziału społeczeństwa w omawianym 
postępowaniu, w tym o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy 
oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
w terminie trzydziestu dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, 
tj. od dnia 26 lutego 2019 r. do dnia 27 marca 2019 r. Z dokumentacją można zapoznać się 
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - plac Powstańców 
Warszawy 1, pok. 2111.

Podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości nastąpi, zgodnie 
z unormowaniami art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko, poprzez:
a) udostępnienie informacji przez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,



b) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie umieszczone w prasie lokalnej.

Zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski, na podstawie art. 90 ust. 3 i ust. 4 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przekazane zostaną 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu, jako organowi właściwemu 
do ich rozpatrzenia.

W myśl art. 35 wymienionej powyżej ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie 
wyznaczonego terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.
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