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WI-III.7840.2.22.2022.MH-i

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
- o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984), art. 3 ust. 1 pkt 11, 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) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000),

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych SA, złożony w dniu 17.06.2023 r., wydał w dniu 
12.01.2023 r. decyzję nr 1z/2023/MH - o zmianie pozwolenia na budowę nr  39z/2019/MH (znak 
sprawy: WI-III.7840.2.10.2019.MH) z dnia 3.09.2019 r., zmienionego decyzją Wojewody 
Pomorskiego nr 51z/2021/MH (znak sprawy: WI-III.7840.2.23.2021.MH) z dnia 8.09.2021 r., 
dotyczącego inwestycji pn. 

Budowa z przebudową linii kolejowej na odcinku 2.1 - Linia kolejowa nr 227 od km 0.654 do km 
3.495 oraz tor linii 249 od km 0.586 do km 3.534 (na odcinku od Stacji Gdańsk Główny do Stacji 
Gdańsk Zaspa Towarowa); w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa infrastruktury 
kolejowego dostępu do portu Gdańsk" w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0006-W, 
w Gdańsku; - przedmiotem zmiany jest zakres rozbiórki budynków garażowych na działce 
nr 994/2 obręb 0044, 226101_1 Gdańsk;

Z treścią decyzji można zapoznać się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przy 
ul. Okopowej 21/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58-30-77-489.

Treść decyzji została również zamieszczona, na okres 14 dni licząc od dnia 19 stycznia 2023 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.

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia, w którym czynność zawiadomienia o wydaniu decyzji 
odnosi skutek prawny. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, ul. Okopowa 
21/27, 80-810 Gdańsk.
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