
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Wrocław, dnia 18 sierpnia 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 2020 r., poz. 
283, z późn. zm.) oraz 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

że Wojewoda Dolnośląski po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 4 marca 
2020 r., decyzją z dnia 11 sierpnia 2020 r., Nr I-H-121/20, zatwierdził projekt budowlany 
i udzielił na rzecz Inwestora -  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 3, 56-400 Oleśnica, pozwolenia na budowę dla inwestycji 
polegającej na przebudowie grobli zbiornika retencyjnego oraz budowie dwóch progów 
piętrzących w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją 
przyrodniczą oraz nadzór autorski nad budową obiektów małej retencji w ramach projektu pod 
nazwą „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu -  mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” Pakiet IV -  Staw Tartaczek”, 
inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 606 i nr 690, AM-4, obręb 0008 Goszcz, 
jedn. ew. 021408_5 Tw ardogóra-obszar wiejski.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 11 sierpnia 2020 r., 
Nr I-H-121/20 oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 
(kancelaria). Klienci będą przyjmowani wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty 
telefonicznie lub e-mailowo: 71 340 65 86, (e-mail: j.tabisz@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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