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Wrocław, dnia 29 kwietnia 2021 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 Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach, decyzjami:
1. z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr I-H-47/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji polegającej na budowie brodów 
kamiennych, przebudowie cieków poprzez budowę deflektorów spowalniających odpływ, 
budowie trzech zbiorników bocznych wraz z obiektami funkcjonalnie z nimi związanymi, 
rozbiórce istniejącego przepustu i budowie w jego miejsce nowego przepustu łukowego 
w ramach inwestycji pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka 
-  Cysterska Woda pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji 
przeciwpowodziowych”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 585, 
nr 586, nr 588, nr 589, nr 592, nr 593, AM-5, obr. 0007 Stare Bogaczowice, nr 295, nr 297, 
nr 299, AM-2, obr. 0005 Lubomin, nr 403, nr 407, nr 409, nr 410, AM-3, obr. 0008 Struga, 
jedn. ew. 022107_2 Boguszów-Gorce;

2. z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr I-H-48/21, zatwierdził projekt budowlany i udzielił 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika 
bocznego wraz z obiektami funkcjonalnie z nim związanymi, budowie przepustu łukowego 
wraz z wylotem, budowie brodów kamiennych, rozbiórce płyt betonowych na istniejącym 
rowie, rozbiórce istniejącego przepustu i budowie w jego miejscu przepustu łukowego, 
budowie przegrody kamiennej i budowie deflektorów spowalniających w ramach 
inwestycji pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda -  Odlot 
Sikorek, pod kątem adaptacji obiektów małej retencji celem pełnienia funkcji 
przeciwpowodziowych”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 565, 
nr 566, nr 567, nr 569, nr 570, nr 573, nr 577, AM-4, obr. 0007 Stare Bogaczowice, 
jedn. ew. 022107_2 Boguszów-Gorce.

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 interr^fowej \ www.duw.pl w zakładce „obsługa 
klienta”.

mailto:tabisz@duw.pl
http://www.duw.pl

