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Wrocław, dnia 13 lipca 2020 roku

O BW IESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 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.)

o wydaniu w dniu 13.07.2020 roku decyzji Nr I-P-32/20 na rzecz PKP Polskie Linie 
Kolejowe Spółka Akcyjna Zarząd z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników 
Pana Romualda Mądrego Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji i Pana 
Damiana Sawko Zastępcę Dyrektora Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali 
PKP PLK S.A. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. budowa 
Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) c0002042_DC)L_B sieci łączności 
bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej obejmującego wieżę 
strunobetonową wraz z odgromnikiem o wysokości 50,00 m, kontener technologiczny, 
utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzną linię zasilającą oraz ogrodzenie, lokalizowanego 
na terenie działki: nr 37/32 AM-2, obręb 0006 Zatorze, jednostka ewidencyjna 020202_1 
m. Dzierżoniów, 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 poz. 25 ze zm.) pod pozycją 254.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-32/20, można zapoznać się 
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców 
Warszawy 1, pokój 2110, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny 
przyjęcia (tel. 71 340-65-03).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 17 lipca 2020 
roku jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń 
i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Urzędu Gminy 
Nowa Ruda.
Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu 
uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym od wskazanego powyżej terminu.

zawiadamiam,

- IF.PP a/a
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