
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF-AB.7840.1.49.2017.MN

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2017 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 2017 r., 
poz. 1405), art. 82 ust. 3 pkt 3, pkt 3a oraz pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji z dnia 18 sierpnia 2017 r., 
Nr I-K/Z/-76/17, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -  
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Antoniego Słonimskiego la, 50-304 Wrocław, 
pozwolenia na budowę obejmujące:

Budowę sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDN900/1100 oraz odcinków odwodnienia sieci 
ciepłowniczej i drenażu:

-  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 342 ul. Obornicka (dz. nr 3/1, nr 1/5, 
AM-3, obręb Różanka),

-  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 327 ul. Osobowicka (dz. nr 23/6, 
AM-9, obręb Różanka),

-  w pasie drogowym drogi krajowej Nr 5 ul. Jana Nowaka -  Jeziorańskiego 
(dz. nr 4/1, AM-13, nr 2/1, AM-18, obręb Osobowice),

-  w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 271 relacji Wrocław Główny -  Poznań 
Główny w km 7.332 (dz. nr 3, nr 2/3, AM-18, obręb Osobowice),

-  wzdłuż linii kolejowej nr 271 relacji Wrocław Główny -  Poznań Główny 
w km od 4.895 do km 5.035 (dz. nr 3/1, AM-13, nr 6, AM-9, obręb Popowice),

-  w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 271 relacji Wrocław Główny -  Poznań 
Główny w km 8.215 (dz. nr 5, nr 4/4, AM-13, obręb Osobowice),

-  wzdłuż linii kolejowej nr 271 relacji Wrocław Główny -  Poznań Główny 
w km od 8.215 do km 8.248 (dz. nr 5, AM-13, obręb Osobowice),

-  w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 292 relacji Jelcz Miłoszyce -  Wrocław 
Osobowice w km 26.320 (dz. nr 1, AM-4, obręb Różanka),

-  wzdłuż linii kolejowej nr 292 relacji Jelcz Miłoszyce -  Wrocław Osobowice 
w km od 27.000 do km 27.045 (dz. nr 10, AM-2, obręb Różanka),

-  w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 292 relacji Jelcz Miłoszyce -  Wrocław 
Osobowice w km 27.218 (dz. nr 10, AM-2, obręb Różanka),

-  wzdłuż linii kolejowej nr 292 relacji Jelcz Miłoszyce -  Wrocław Osobowice 
w km od 27.217 do km 27.245 (dz. nr 10, AM-2, obręb Różanka),



w ramach zadania nazwanego przez Inwestora:

„Budowa magistrali ciepłowniczej o średnicy 2xDN900/1100 wzdłuż linii kolejowych 
Nr 292 i 271 oraz wzdłuż ulicy Jana Nowaka -  Jeziorańskiego, pod rzeką Odrą, w ulicy 
Starogroblowej (łącznik do Grobli Kozanowskiej) oraz wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej 
we Wrocławiu oraz budowa odcinków sieci: oświetleniowej, wodociągowej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej 
i drenażu w celu likwidacji kolizji z w/w magistralą ciepłowniczą (zadanie II)”.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 18 sierpnia 2017 r., 
I-K/Z/-76/17 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2107, 
w godzinach od 8:00 do 16:00.


