WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 14 października 2021 r.
WI-III.7840.2.25.2021.MCH-g

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 ze zm.),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że na wniosek z dnia 12.08.2021 r. inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03734 Warszawa, w dniu 12.10.2021 r. wydał decyzję nr 55z/2021/MCH o pozwoleniu na budowę
obejmujące przebudowę układu torowego wraz z remontem i przebudową przejazdu kolejowodrogowego kat. C w km 90,125 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie
robót na odcinku od km 90,020 do km 90,570 linii kolejowej nr 207 realizowanego w ramach projektu
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa-Malbork” na terenie działek nr
135 obręb 0001 Białki, jednostka ewidencyjna 220706_2 Sadlinki, nr 123/1 i 124/1 obręb 0020
Kwidzyn jednostka ewidencyjna 220701_1 Kwidzyn-M, nr 127/5 obręb 0024 Rozpędziny jedn.
ewidencyjna 220703_2 Kwidzyn-W.
Z wyżej wymienioną decyzją oraz aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale
Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,
po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58-30-77-305.
Treść decyzji została również zamieszczona, na okres 14 dni licząc od dnia 14.09.2021 r.,
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://uwgdansk.bip.gov.pl, w zakładce Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia Wojewody →
Obwieszczenia Wojewody - z zakresu Wydziału Infrastruktury.
Ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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