
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.5 . 172- 173 .2020. JT

Wrocław, dnia 26 lutego 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 2021 r., 
poz. 247) oraz art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosków Inwestora -  Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Śnieżka złożonych w dniu 12 października 2020 r., 
decyzjami:
1. z dnia 22 lutego 2021 r., Nr I-H-16/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił 

pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbiórce przepustu, budowie skrzyni 
piętrzącej z rurociągiem upustowym w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji 
projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie Śnieżka -  Budowa obszaru 
mokradło wego w Leśnictwie Karpniki, oddział 13 la”, inwestycja przewidziana 
do realizacji na działce nr 948/131, obręb 0008 Łomnica, jedn. ew. 020607_2 
Mysłakowice;

2. z dnia 22 lutego 2021 r., Nr I-H-17/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił 
pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiorników, dwóch 
progów, zastawki oraz skrzyni piętrzącej z przepustem oraz groblą w ramach inwestycji 
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów realizowanych w Nadleśnictwie 
Śnieżka -  odbudowa zbiorników wraz z utworzeniem obszaru mokradłowego 
w Leśnictwie Staniszów, oddział 4j oraz 8a,m”, inwestycja przewidziana do realizacji 
na działkach nr 940/4 i nr 951/8, obręb 0008 Łomnica, jedn. ew. 020607_2 Mysłakowice.

Z treścią powyższych decyzji oraz z dokumentacją zapoznać się można w siedzibie 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  plac Powstańców Warszawy 1, 
pok. 2103 (kancelaria) wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub 
e-mailowo: 71 340 65 86, (e-mail: i.tabisz@duw.pl).

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