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Wrocław, dnia 28 lipca 2022 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 2022 r. 
poz. 1029, z późn. zm.), art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), § 1 pkt 5 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. Nr 235, poz. 1539),

o wydanej w dniu 28 lipca 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora -  
Województwa Dolnośląskiego, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław 
decyzji Nr I -  D -  80/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia 
na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę i budowę mostu nad rzeką 
Kaczawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w km 17,979 wraz z przebudową dojazdów, 
budowę i rozbiórkę tymczasowego mostu z dojazdami, przebudowę skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 365 z drogą wojewódzką nr 328, przebudowę zjazdu indywidualnego 
z drogi wojewódzkiej nr 365 na działkę nr 186/1, w ramach zadania pn.: „Budowa mostu 
nad rzeką Kaczawą w ciągu DW365 w km 17,979 w m. Stara Kraśnica”, przewidzianych 
do realizacji na działkach nr 337, nr 138/5, nr 495/1, obręb 0011 Stara Kraśnica, jednostka 
ewidencyjna 022604 5 Świerzawa -  obszar wiejski.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 28 lipca 2022 r., 
Nr I-D-80/22 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103 
(kancelaria).

Klienci będą przyjmowani po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie 
lub e-mailowo:
- (71) 340-64-63 (email: k.slowinska@duw.pl).

Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 lipca 2022 r.

podaję do publicznej wiadomości informację
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