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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., dalej kpa) w związku z art. 9q ust. 8 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm., 
dalej ustawa),

zawiadam iam ,
że dnia 30 czerwca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienia 
Nr I-P-17/22 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-Pk-24/22 z dnia 
30 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii 
kolejowej nr 143 w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 143 
na odcinku Kluczbork -  Oleśnica -  Wrocław Mikołajów” w ramach zadania: odcinek 
gr. województwa opolskiego/dolnośląskiego -  Oleśnica -  Wrocław Mikołajów dla odcinka 
nr 2: Łukanów -  Wrocław Sołtysowice od km 136,640 do km 158,174.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa wskazuję dzień 8 lipca 2022 r. -  data ukazania 
się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Oleśnica, Urzędu 
Gminy Oleśnica, Urzędu Gminy Długołęka, Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także w prasie 
o zasięgu lokalnym, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia 8 lipca 2022 r. tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie.

Na podstawie art. 9q ust. 8 ustawy, z treścią postanowienia Nr I-P-17/22 można 
zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
fwww. bip.duw.pl') w dniach od 8 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

Jednocześnie wskazuję dzień 14 lipca 2022 r. -  jako datę udostępnienia treści 
postanowienia Nr I-P-17/22 w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym godziny przyjęcia (tel. 71 340-61-94).
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