
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 marca 2021 r.
IF-AB.7840.1.85.2020.MN

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, z późn. zm.), art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. 
zm.),

o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8 marca 2021 r. decyzji Nr I-K-8/21 
na rzecz Inwestora -  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego 
„Rozbiórkę istniejącej oraz budowę nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego 
w km 118,700 linii kolejowej Nr 274 wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 
Nr 274 relacji Wrocław -  Jelenia Góra od km 117,980 do km 119,300 w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Rewitalizacja tunelu liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej Nr 274 
Wrocław -  Zgorzelec na odcinku Wrocław -  Jelenia Góra oraz przyległych 
łącznicach””, przewidzianą do realizacji na działkach nr 5/3, AM-1, obręb 0011 Wojanów, 
nr 121, nr 116/2, nr 156/1, nr 113/42, nr 112, AM-1, obręb 0001 Bobrów, jedn. ewidencyjna 
020607 2 Mysłakowice, nr 351/1, AM-1, obręb 0006 Trzcińsko, jedn. ewidencyjna 020605_2 
Janowice Wielkie.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
18 marca 2021 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Mysłakowice, Urzędu Gminy Janowice Wielkie, 
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 1 kwietnia 2021 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu -  plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria). 
Klienci będą przyjmowani wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty 
telefonicznie 71 340 67 75 (w godz. 12:00 -  15:00) lub poprzez e-mail: m.nowak@duw.pl

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa 
klienta” .

Informacje można uzyskać również telefonicz mail,

zawiadamiam

ePUAP).
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