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STAROSTA JAWORSKI
Jawor, dnia 27.04.2017 r.
AB. 6740.130.2017.2

INFORMACJA
Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję
o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla
zamierzenia p.n. „Przebudowa linii elektroenergetycznej, polegająca na rozbiórce
istniejącej linii 110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej
110 KV i budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 KV S-103/
S- 104/ S- 107 Przybków- Kąty Wrocławskie- Klecina. ETAP III- odcinek linii od
projektowanego słupa nr 156 do projektowanego słupa nr 158” przewidzianego do
realizacji na działkach nr: 16 i 205 - obręb Kosiska.
Postępowanie wszczęto w dniu 14-04-2017 r. na wniosek inwestora Tauron Dystrybucja
S.A. z siedzibą przy ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków reprezentowanego przez
pełnomocnika Jarosława Piwowarskiego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,–
4087.2017.DG,
 po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
zakończonego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z
dnia 30.06.2016 r. WOOŚ.4210.49.2014.PO.39.
Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego
udziału w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się
z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach urzędowania w terminie 21 dni od daty
obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie
inwestycji.
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