
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Wrocław, dnia 20 listopada 2020 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 2020 r. 
poz. 283, z późn. zm.), art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 471) oraz § 1 pkt 5 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót 
budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji je st wojewoda (Dz. U. 
z 2010 r., poz. 1539)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 20 listopada 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora -  
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wykonującego zadania przy pomocy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Oddział 
we Wrocławiu decyzji Nr I-D-178/20 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę i rozbiórkę tymczasowego mostu 
objazdowego na rzece Odrze w ciągu drogi krajowej nr 36 w km 33+493 w miejscowości 
Ścinawa wraz z budową i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej, przebudową 
skrzyżowania drogi krajowej nr 36 z drogą wojewódzką nr 340, budową i przebudową 
zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu, realizowana w ramach zadania pn.: „Remont mostu 
nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem 
objazdowym przez rzekę Odrę i drogą objazdową”, przewidzianej do realizacji na działkach 
nr 466/4, AM-19, nr 509/59, AM-20, nr 509/60, AM-20, nr 509/61, AM-20, nr 509/62, AM-20, 
nr 510/1, AM-20, nr 510/2, AM-20,obręb 0002 Ścinawa, j. ew. 021104_4 Ścinawa, nr 1, AM-1, 
nr 2/1, AM-1, nr 2/2, AM-1, nr 3, AM-1, nr 49/2, AM-1, nr 74/2, AM-1, nr 74/4, AM-1, obręb 
0038 Małowice, j. ew. 0222_2 Wińsko.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 20 listopada 2020 r., 
Nr I-D-178/20 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103 
(kancelaria).

Klienci będą przyjmowani wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty 
telefonicznie lub e-mailowo:
- (71) 340-64-63 (email: k.slowinska@duw.pl).

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa 
klienta”.
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