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Wrocław, dnia 6 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
0 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), art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz §1 pkt 5 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów
1 robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. 
Nr 235, poz. 1539)

że, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 6 lipca 2020 r., Nr I-D-98/20, zatwierdził projekt 
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi 
wojewódzkiej Nr 292 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w miejscowości 
Ścinawa (dz. nr 348, nr 352/1, nr 349, AM-1, obręb 0019 Zaborów, jedn. ewiden. 021104_5 
Ścinawa -  obszar wiejski) w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego w obrębie pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej Nr 292 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 na terenie wiejskim 
aglomeracji Ścinawa -  miejscowość Zaborów”,

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 6 lipca 2020 r., 
Nr I-D-98/20 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103 (kancelaria). Klienci 
przyjmowani będą wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie 
71 340 67 75 (w godz. 12:00 -  15:00) lub poprzez e-mail: m.nowak@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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