Wrocław, dnia 18 lipca 2018 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.1.11.2018. AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1276) w związku z art. 9ac ust. 1
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2117, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.),
z a w ia d a m ia m
że na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe z/s w Warszawie, ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa, występującego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Grzegorza Szurguta,
Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 18 lipca 2018 r. (Nr I-K/Z-38/18) zmienił własną
ostateczną decyzję z dnia 30 września 2011 r., Nr I-K/Z/310/11, zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.:
„Przebudowa elektroenergetycznej linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) SN 20/15 kV
na ode. p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 - granica woj. dolnośląskiego km 59.697
realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 CC12007PL161PR002 odcinek Wrocław-Poznań, etap I”,
w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego w zakresie nowego
przebiegu linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) na działkach nr 4/7, nr 4/8, nr 39, AM-19,
obr. Żmigród, jedn. ew. Żmigród.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
26 lipca 2018 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy w Żmigrodzie, w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej,
jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie
czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym
z dniem 09 sierpnia 2018 r.
Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego, można zapoznać się w siedzibie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1,
pokój 2111 w godzinach pracy Urzędu.

