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Wrocław, dnia 10 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)

że - na wniosek z dnia 11.05.2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą 
w Warszawie, Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, działających przez pełnomocnika 
Panią Zuzannę Szulc -  SOLID-RAIL s.c. z siedzibą we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski 
Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr I-P-l 14/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zadania: modernizacja (przebudowa) peronów oraz przejścia pod torami na 
stacji kolejowej Jaworzyna Śląska z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 
zlokalizowanych na terenie działki nr 749/6 AM- 7 obręb nr 0001 Jaworzyna Śląska, 
m. Jaworzyna Śląska, znajdującej się na liście terenów kolejowych zamkniętych, 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. MI Nr 14, poz. 25 z późniejszymi zmianami) w ramach zadania: „Modernizacja linii 
kolejowej nr 274 Wrocław -  Zgorzelec na odcinku Wrocław -  Jelenia Góra”

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego - zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
i stronie internetowej BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, 
powoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-P-l 14/15 uważa się za 
dokonaną ze skutkiem prawnym.
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