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Wrocław, dnia 27 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej 
Kpa

zawiadam iam ,
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18 maja 2022 r. (data wpływu 
19.05.2022 r.), uzupełniony dnia 19 lipca 2022 r., złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S. A. z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Jerzego Dula Dyrektora Regionu 
Śląskiego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Centrum Realizacji Inwestycji, w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Remont nawierzchni 
na przejeździe kolejowo - drogowym kat. A w km. 14,540 linii kolejowej nr 285 wraz ze zmianą 
kategorii przejazdu na kat. B”.

Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach lub ich częściach objętych 
wnioskiem:

Lp. Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny Nr działki
powiat wrocławski, województwo dolnośląskie

1. 022305 2 Kobierzyce Domasław (0007) 197 (dr )
2. 022305_2 Kobierzyce Domasław (0007) 195/11 (SP) (Tk)
3. 022305_2 Kobierzyce Domasław (0007) 338 (SP) (Tk)

Czcionką pogrubioną koloru czarnego oznaczono działkę podlegającą podziałowi.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, w związku z art. 9o ust. 6 i 6a ustawy wskazuję dzień 5 sierpnia 
2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy 
Kobierzyce oraz w prasie o zasięgu lokalnym, 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 19 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2104, 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny przyjęcia (tel.71 340-65-03), 
a także mają prawo wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.
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