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Wrocław, dnia 16 kwietnia 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,
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 30.03.2020 roku, (data 
wpływu dnia 01.04.2020 roku), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Kuranta 
reprezentującego firmą Pracownia Projektowa Profit z siedzibą w Wałbrzychu, 
w sprawie wydania decyzji 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 31304.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 73 § 1 kpa, strony 
uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania 
wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy. 
Należy wyjaśnić, że w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.). 
Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 374 ze zm.), w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 
procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu na ten okres.
Zatem, co do zasady, wyznaczony powyżej termin na zapoznanie się z aktami sprawy nie 
biegnie do czasu odwołania aktualnego stanu epidemii.
Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie, aby strony mogły zapoznać się z aktami sprawy 
przed datą odwołania stanu epidemii. Akta niniejszej sprawy mogą bowiem zostać 
udostępnione stronom, jednakże wyłącznie drogą elektroniczną.
Wobec powyższego, w przypadku chęci zapoznania się z aktami sprawy w powyższej formie 
strony powinny dokonać Organowi zgłoszenia stosownego żądania w formie telefonicznej 
lub środków komunikacji elektronicznej (email, ePUAP) oraz wskazania sposobu 
udostępnienia tych akt. Jednocześnie strony, w tym samym trybie, mogą zrezygnować z
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przysługującego im prawa co do zapoznania się z aktami sprawy, żądając
jednocześnie wydania przez Organ decyzji w sprawie.

Stosowne żądanie w przedstawionych kwestiach należy zgłosić:
1) telefonicznie -  nr telefonu: 71 340 65 03,
2 )  za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: g.matyskiewicz@duw.pl

3) ePUAP.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 21 kwietnia 
2020 roku jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń 
i 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.
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