WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 18 stycznia 2022 r.
WI-III.746.1.54.2021.AM.g
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zwanej dalej
„u.p.z.p.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz na podstawie 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 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 18 stycznia 2022 r. wydał decyzję nr WIIII.746.1.54.2021.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa peronu na stacji Stara Piła wraz z dojściem, przejściem w poziomie szyn, elementami
małej architektury, oświetleniem, odwodnieniem oraz kanalizacją kablową
w km około 19+269 – 19+419 linii kolejowej nr 234", na działkach ewidencyjnych:
nr 43/4 obręb 0011 Niestępowo i nr 26/2 obręb 0015 Przyjaźń w gm. Żukowo,
na terenie zamkniętym.
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 30-77-327.
Treść decyzji została również zamieszczona, na okres 14 dni licząc od dnia 20 stycznia 2022 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.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem
Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa,
doręczenie, za pośrednictwem obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie (art. 53 ust. 6 u.p.z.p.).
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