WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 20 września 2021 r.
WI-III.7840.2.24.2021.EK.c

OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735
ze zmianami);
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
reprezentowanego przez Pana Mirosława Szwarca z dnia 29.07.2021 r., uzupełnionego pismem z dnia
30.08.2021 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie
decyzji nr 34z/2019/EK z dnia 13.08.2019 r. znak sprawy: WI-III.7840.2.12.2019.EK o pozwoleniu
na budowę z przebudową linii kolejowej na odcinku 2.2 - Stacja Gdańsk Zaspa Towarowa (tory linii
nr 227 od km 3.495 do km 6.085, tory linii nr 249 od km 3.534 do km 5.001 oraz tory linii nr 722
od km 0.000 do km 0.192); w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury
kolejowego dostępu do portu Gdańsk" w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0006-W w zakresie
częściowej rozbiórki obiektu nr 3 - zespołu budynków warsztatowo - magazynowych na działce
ewidencyjnej nr 45/23, obręb 044 w jednostce ewidencyjnej Miasto Gdańsk przy ulicy Jana
Kochanowskiego 130N na linii kolejowej numer 227 w km 4.750.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, właściwe organy administracji
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją,
o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.
Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, a z aktami sprawy można zapoznać
się w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku po telefonicznym
uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 30-77-326.
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