
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.5.97.2015.AD

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 9ac ust. 1 i ust. la  ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie 
kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 267, późn. zm.) w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r . , poz. 1409, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana 
Jarosława Zwolskiego, złożony w tutejszym Urzędzie w dniu 11 marca 2015 r., w sprawie 
zatwierdzenia projektu zamiennego i zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
o pozwoleniu na budowę nr I-K70/135/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. (znak: 
IF-AB.7840.255.2011.JK11) dla inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa linii kolejowej E59 Wrocław -  Poznań na odcinku Wrocław 
Grabiszyn -  granica miasta Wrocławia od km 1+700 do km 15+120”,

w  zakresie zmiany:

1. zewnętrznych sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych od km 3+820 do km 3+823 
dla odprowadzenia wód deszczowych z odwodnienia przejścia podziemnego 
na stacji Wrocław Mikołajów.

2. zewnętrznych sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych od km 5+516 do km 5+590 
dla odwodnienia wiaduktu nad Groblą Kozanowską.

Inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana jest na działkach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych gruntów:

Obręb Stare Miasto Obręb Popowice
AM 12 -1 3 /1 AM 6 -  2, AM 18 -  5/1, AM 21 - 6

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony 
postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz 
składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju 
nr 2115, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze 
publicznego obwieszczenia.


