
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF- PP.746.22.2020.GM2

•Wrocław, dnia 12 maja 2020 roku

OBW IESZCZENIE

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,

0 wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-P-23/20 na rzecz Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zadania pn. budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia De 160 wraz 
z przyłączem De 90 w ulicy Gdyńskiej odcinek sieci w drodze pod wiaduktem w rejonie 
stacji Wałbrzych Główny w km od 78,650 do 78,668, przyłącze gazowe w km od 78,884 -  
78,890, lokalizowanych na terenie działki nr 40/19 AM-5, obręb 0040 Podgórze nr 40,
jednostka ewidencyjna 026501 1 M. Wałbrzych, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez 
które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliR Nr 14, poz. 25 
ze zm.) pod pozycją 313O4.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 i brakiem możliwości bezpośredniej 
obsługi w urzędzie, w przypadku chęci zapoznania się z aktami sprawy strony powinny 
dokonać Organowi zgłoszenia stosownego żądania w formie telefonicznej lub środków 
komunikacji elektronicznej (email, ePUAP) oraz wskazania sposobu udostępnienia tych akt. 
Stosowne żądanie w przedstawionych kwestiach należy zgłosić:
1) telefonicznie -  nr telefonu: 71 3406503
2) za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: g.matyskiewicz@duw.pl
3) ePUAP.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 18 maja 
2020 roku jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń
1 stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Urzędu Miasta 
w Wałbrzychu.
Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu 
uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym od wskazanego powyżej terminu.

Zup.

- IF.PP a/a

f i

1

mailto:g.matyskiewicz@duw.pl

