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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadam iam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 21 marca 2022 r. (data 
wpływu: 22.03.2022 r.), uzupełniony w dniu 8 kwietnia 2022 r. i 14 kwietnia 2022 r., 
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o., działający przez pełnomocnika Pana Marcina Pileckiego, 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 
pn.: „Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia del60/125 w miejscowości 
Twardogóra w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 355”, zlokalizowanej na działce nr 1/2 AM-31, 
obręb Twardogóra, gmina Twardogóra, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zamieszczony 
w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 
ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych 
(Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38), pod pozycją 2006.

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. 71 340-61-94).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 22 kwietnia 
2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta i Gminy Twardogórze, jako ten w których nastąpiło 
publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego 
powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 6 maja 2022 r.
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