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Wrocław, dnia 6 sierpnia 2021 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 2021 r.
poz. 247, z późn. zm.), art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), § 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których
organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. N r 235, poz. 1539), w związku
z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784),
podaję do publicznej wiadomości informację
o wydanej w dniu 6 sierpnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 34,
02-337 Warszawa decyzji Nr I-P-99/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej
pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującego:
- rozbiórkę istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Orsk,
- budowę nowej stacji redukcyjno - pomiarowej (przeniesienie istniejącej stacji
gazowej SRP Radziechów),
- rozbiórkę istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej SRP Radziechów,
- rozbiórkę istniejącego zespołu zaporowo - upustowego ZZU Radziechów,
- budowę odcinka gazociągu w/c DN 300 o długości ok 10 mb w miejsce
rozbieranego ZZU Radziechów,
- wyłączenie z eksploatacji istniejącego gazociągu s/c DN 150 o długości
ok. 2,9 km”,
przewidzianych do realizacji na działkach nr 394/3, AM-1, obręb 0018 Orsk, jedn.
ewiden. 021103 2 Rudna, nr 672/12, AM-2, obręb 0007 Radziechów, jedn. ewiden.
022605 2 Zagrodno w ramach zadania nazwanego przez Inwestora jako „Likwidacja
SRP Radziechów, likwidacja ZZU Radziechów i gazociągu przyłączeniowego oraz
remont SRP Orsk”,
Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 6 sierpnia 2021 r.,
Nr I-P-99/21 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103
(kancelaria). Strony postępowania będą przyjmowane 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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