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Wrocław, dnia 15 listopada 2021 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej Kpa, w związku 
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 listopada 2021 roku 
(data wpływu: 09.11.2021 r.), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną 
z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocników: Pana Damiana Sawko i Pana Romualda 
Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla zadania pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID11232 0Rx274-098955-XXX- 
01_L274B_Sędzislaw_011 systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 274 Wrocław 
Świebodzki -  Zgorzelec km 98,955 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą 
w Warszawie, lokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr 446/6, obręb 0007 
Sędzisław, jednostka ewidencyjna 020704 2 Marciszów - obszar wiejski, powiat kamiennogórski, 
zamieszczoną w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku 
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych 
(Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycją nr 614.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy 
oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2104, 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-65-03).
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 18 listopada 
2021 roku -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Marciszów, jako ten w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego 
powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym.

zawiadamiam
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Sprawę prowadzi: st. insp. wojewódzki Grażyna Matyśkiewicz tel. 71 340 65 03, e-mail: g.matyskiewicz@duw.pl
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