
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 maja 2020 r.
IF-AB.7840.1.15.2020.MN

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, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 296, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 695),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Inwestora -  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą 
w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mirosława Piaseckiego, 
złożony w dniu 17 lutego 2020 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 15 kwietnia 
2020 r. oraz zmieniony dnia 8 maja 2020 r. postępowania administracyjnego w sprawie 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę przystanku 
kolejowego na linii kolejowej Nr 276 Wrocław Główny -  Międzylesie w km 5+950 
do km 6+490 w ramach zadnia: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 
robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej Nr 276 do 
obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego 
Iwiny”, inwestycja przewidziana do realizacji na działkach: nr 1, nr 4/3, nr 387/20, nr 424/2, 
nr 427/20, nr 427/21, nr 427/22, nr 427/23, AM-1, obręb 0006 Iwiny, jedn. ewiden. 022308_5 
Siechnice.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
19 maja 2020 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Siechnicach, 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 2 czerwca 2020 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 2107, 
w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego 
obwieszczenia.

Obecnie z uwagi na stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, nie ma 
możliwości bezpośredniej obsługi klienta do odwołania. Wobec powyższego zawiadamiam, 
że informacje w tym zakresie można uzyskać telefonicznie w godzinach 12:00 -  15:00 lub 
w formie elektronicznej (email, ePUAP).
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