
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF.AB.7820.10.2020.ES2 
(dot.: IF-AB.7820.4.2014.MK)

Wrocław, dnia 3 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 1 la  ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1474, zm.: Dz. U. 2019 r., poz. 1716) oraz art. 72 ust. 1 pkt 10 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, zm.: Dz. U. z 2020 r., poz. 284)

za w ia d a m ia m ,

że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr 10/20 z dnia 3 lipca 2020 r. zmienił własną decyzję 
Nr 8/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r., zezwalającą Inwestorowi -  Zarządowi Województwa 
Dolnośląskiego, wykonującemu swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej 
zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 
50-425 Wrocław, działającemu za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Biegańskiego, 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej 
klasy G nazwanej przez Inwestora „Łącznik aglomeracyjny A4-S5 - skomunikowanie mostu 
na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 
- odcinek od drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice”

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 3 lipca 2020 r., Nr 10/20 
oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach 
pracy Urzędu. Klienci będą przyjmowani wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty 
telefonicznie (71) 340 64 93 lub poprzez email: e.slawik@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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