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Wrocław, dnia 10 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 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 2020 r. 
poz. 283, z późn. zm.), art. 82 ust. 3 pkt 3a i pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zm. poz. 417)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 10 grudnia 2020 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego rzecz Inwestora -  PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa decyzji Nr I-K/Z-82/20 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego 
budowę peronu jednokrawędziowego wraz z dojściem i oświetleniem w Świdnicy 
Przedmieście w km 57,923 do km 58,023 wraz z siecią elektroenergetyczną 
w km od 57,677 do km 58,073, na linii kolejowej Nr 285 relacji Wrocław Główny -  
Świdnica Przedmieście w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja linii Nr 285 na odcinku 
Wrocław Główny -  Świdnica Przedmieście wraz z linią Nr 771 Świdnica Przedmieście -  
Świdnica Miasto”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1111, nr 1157, AM-13, 
obręb 0003 Fabryczna, jedn. ewiden. 0219101 Świdnica -  miasto.

Decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 10 grudnia 2020 r., 

Nr I-K/Z-82/20 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103 
(kancelaria). Strony postępowania będą przyjmowane 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”.
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