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Wrocław, dnia 4 lutego 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 9ac ust. 1 i ust. la  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.),

zawiadamiam

0 wszczęciu na wniosek Inwestora -  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą 
w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Pawła Papierowskiego, 
złożony w dniu 8 listopada 2021 r, uzupełniony pod względem formalnym w dniu 19 stycznia 
2022 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
1 udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na wzmocnieniu nasypu 
kolejowego na odcinku linii kolejowej nr 275 Miękinia -  Przedmoście Święte od km 26+000 
do km 27+200 w ramach zadania pn.: Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających 
nasypów na odcinku Miękinia -  Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej 
nr 275 wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim, realizowanego w ramach 
projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń ekspoloatacyjnych na sieci 
kolejowej -  Likwidacja ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór 
-  Legnica, inwestycja przewidziana do realizacji na niżej wymienionych działkach:

Lp.
Jednostka

ewidencyjna
Nazwa obrębu

Numer
działki

Arkusz
mapy

P o w ia t średzk i

1. 021803 2 M iękinia 0009  Kadłub 221/172 1
2. 021803 2 M iękinia 0009  Kadłub 179/2 1
3. 021803 2 M iękinia 0009 Kadłub 179/3 1
4. 021803 2 M iękinia 0009  Kadłub 226/219 2
5. 021803 2 M iękinia 0009  Kadłub 180/1 2
6. 021803 2 M iękinia 0009  Kadłub 114/1 2
7. 021803 2 M iękinia 0015 M iękinia 36/6 2
8. 021803 2 M iękinia 0015 M iękinia 332/7 2
9. 021803 2 M iękinia 0015 M iękinia 36/11 2
10. 021803  2 M iękinia 0015 M iękinia 35/4 2
11. 021803  2 M iękinia 0015 M iękinia 35/6 2

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
8 lutego 2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Miękinia, 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 22 lutego 2022 r.

Informuję, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, że strony postępowania uprawnione są do zapoznania się 
ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień



i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Wydział Infrastruktury, pokój 
2103 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu. Z dokumentacją można zapoznać 
się po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub e-mailowo: (71) 340 65 86 
(e-mail: i.tabisz@duw.pl), zgodnie z zasadami bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajdującymi się na stronie internetowej www.duw.pl 
w zakładce „obsługa klienta” -  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 
zawiadomienia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.
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