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Wrocław, dnia 23 września 2019 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 2018 r., 
poz. 2081, z późn. zm.), art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186. z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-D-83/19 z dnia 18 czerwca 2019 r., 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -  Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającego przez pełnomocnika Pana Marcelego 
Lisiewicza, pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej - Starogrobłowej - Długiej 
(od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) - etap II odcinek w ciągu drogi krajowej nr 5 
od km 3+525.00 do km 3+650.00 wraz z węzłem Popowicka - Milenijna oraz węzeł 
Lotnicza - Milenijna w ciągu dróg krajowych nr 94 i nr 5 od km 0+000,00 
do km 0+045,00 na ul. Milenijnej w ramach zadania: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż 
ulic Popowickiej - Starogrobłowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz 
z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwaj owo - 
kolejowego Wrocław- Popowice”. Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej 
wymienionych nieruchomościach:

dz. nr 1/5, nr 1/8, nr 18/3, nr 17/63, nr 17/62, AM-3, obręb GądówMały, 
dz. nr 25/5, nr 25/6, nr 4/5, AM-9, obręb Kozanów, 
dz. nr 1/7, AM-4, obręb Popowice, 
dz. nr 2/6, AM-1, obręb Popowice,
dz. nr 2/8, nr 1/6, nr 2/26, nr 2/18, nr 2/19, nr 4/2, nr 9/1, nr 8/3, AM-7, 

obręb Popowice, jednostka ewidencyjna 0264011 , Wrocław.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 18 czerwca 2019 r., 
Nr I-D-83/19 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, 
w godzinach od 8:00 do 15:00.


