Wrocław, dnia 24 czerwca 2021 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.5.44.2021 WS

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, z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 3 pkt 3a 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,
Ze Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr I-K-76/21 zatwierdził projekt
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obejmującą:
„Rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru spółki Koleje
Dolnośląskie S.A. wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą
obejmująca: budowę budynku do obsługi i serwisowania taboru kolejowego, sieci
trakcyjnej, układu torowego, zbiornika podziemnego na paliwo wraz z dystrybutorem
1 instalacjami, stacji odfekalniania taboru kolejowego, stanowiska laserowego pomiaru,
instalacji zewnętrznych (wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej,
gazowej, elektroenergetycznej, oświetlenia terenu), zbiorników podziemnych, budowę
wiaty magazynowej, murów oporowych, ogrodzenia, nowego zagospodarowania terenu
polegającego na budowie miejsc parkingowych, przebudowie układu komunikacyjnego,
infrastruktury technicznej oraz instalacji kolidujących, rozbiórce: dwóch budynków,
masztu oświetleniowego z fundamentem, muru oporowego, naziemnego zbiornika na
paliwo z dystrybutorem i fundamentów”, przewidzianą do realizacji na działce nr 5/1, obręb
0013 Wrocławskie Przedmieście, jedn. ewid. 026201 1 Legnica Miasto, przy
ul. Pątnowskiej 1 w Legnicy.
Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 24 czerwca 2021 r.,
Nr I-K-76/21 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103
(Kancelaria).
Interesanci będą przyjmowani wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty
telefonicznie -n r tel.: (0-71) 340-63-58 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
kierowanej na adres: w.suroyek(a),duw.pl
Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta

