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Wrocław, dnia 15 kwietnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zwanej 
dalej „ustawą” oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam,

że Wojewoda Dolnośląski w dniu 08.04.2020 roku decyzją Nr I-P-14/20 ustalił lokalizację 
inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa obiektu radiokomunikacyjnego 
L137B_Kijczowe_012 (C)Rxl37-197104-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej 
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW 
ERTMS, lokalizowanego na części terenu działki nr 457/15 AM-9, obręb Kośmin, jednostka 
ewidencyjna gmina Piława Górna, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczonej 
w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku 
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych 
(Dz. Urz. MliR z 2014 r., poz. 25 ze zm.).
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 21 kwietnia 
2020 roku jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń 
i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego 
Wrocławia. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej 
terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym od wskazanego powyżej terminu.

Jednocześnie informuję, że w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS- 
CoY-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 491 
z późn. zm.). Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.), w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 
procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu na ten okres.

Zatem, co do zasady, wyznaczony w obwieszczeniu termin na złożenie odwołania nie biegnie 
do czasu odwołania aktualnego stanu epidemii.
Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie, aby strona mogła wnieść odwołanie przed datą 
odwołania stanu epidemii. Treść decyzji może bowiem zostać udostępniona stronie, jednakże 
wyłącznie drogą elektroniczną.
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Wobec powyższego, w przypadku chęci zapoznania z treścią decyzji w powyższej formie 
strona powinna dokonać Organowi zgłoszenia stosownego żądania w formie telefonicznej lub 
środków komunikacji elektronicznej (email, ePUAP) oraz wskazania sposobu udostępnienia 
tych akt.
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