
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.1.38.2019.AK

Wrocław, dnia 22 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 9ac ust. 1 i ust. la  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710, zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 730) 
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Inwestora -  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą 
w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jana Olejnika, 
złożony w dniu 30 kwietnia 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przystanku 
osobowego Lubin Stadion w km 23,707 w ciągu linii kolejowej nr 289 relacji Legnica -  
Rudna Gwizdanów, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 289 Legnica -  Rudna 
Gwizdanów”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 92/1, AM-2, 
nr 96/1, AM-2 nr 97, AM-2, nr 413/3, AM-2, obręb 3 Lubin Miasto.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
28 maja 2019 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Lubinie, na stronach internetowych 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 11 czerwca 2019 r.

W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony 
postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy 
oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju 
nr 2111, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.

KIEROWNIK ODDZIAŁU 
Architektury i Budownictwa 
w Wydziale infrastruktury


