WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 28 października 2021 r.
WI-III.7840.2.29.2021.EL-c

OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020r. poz. 1043 ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację, że na wniosek z dnia 14.09.2021r. Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martynę
Jakimowicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia
na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbiórka i budowa linii kolejowej nr 207 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na szlaku Sadlinki-Kwidzyn, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork – w ramach
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Km 88+105 –
km 94+800 z wyłączeniem km 92+000 – km 92+100”, zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej
220701_1 Kwidzyn-M: w obrębie 0015 na działce nr 6/3, w obrębie 0014 na działce nr 2/17,
w obrębie 0020 na działkach nr 123/1, 124/1; w jednostce ewidencyjnej 220703_2 Kwidzyn-W:
w obrębie 0024 Rozpędziny na działkach nr 127/3, 127/5, 127/6, 128/4; w jednostce ewidencyjnej
220706_2 Sadlinki: w obrębie 0001 Białki na działkach nr 60, 135, w obrębie 0012 Sadlinki
na działkach nr 16, 104.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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
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 siedzibie urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem
tel. 58 30-77-483.
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