
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.1.100.202 l.WS

Wrocław, dnia 9 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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. 2373, zm. poz. 2389), art. 82 ust. 3 pkt 3a i pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 9 marca 2022 r. decyzji Nr I-K/Z-12/22 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora -  

Gmina Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, pozwolenia obejmującego

budowę sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji tłocznej Kadłub - Miękinia, 
ul. Mrozowska, fragment inwestycji przewidziany do realizacji w skrzyżowaniu z linią
kolejową nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek, w km 23,611, na działce
nr 332/7 Tk, AM-2, obręb 0015 Miękinia, jedn. ewid. 021803 2 gmina Miękinia, (teren 
zamknięty, obszar kolejowy),

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 9 marca 2022 r., 
Nr I-D-12/22 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 63 58 (w godz. 12:00 -  15:00) lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej kierowanej na adres: w .su ro p ek @ d u w .p l

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa 
klienta”.

Jednocześnie informuję, że treść powyższej decyzji zostanie udostępniona na okres 
14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego od dnia 
11 marca 2022 r.
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