WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 18 lutego 2022 r.
WI-III.746.1.66.2021.EB-f
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.),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie reprezentowanej przez Pana Romualda
Mądrego i Pana Damiana Sawko, z dnia 30 listopada 2021r. w dniu 18 lutego 2022r. wydał decyzję
nr WI.III.746.1.66.2021.OM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pn.:
Budowa linii zasilającej oraz przyłącza energetycznego dla obiektu radiokomunikacyjnego
l0773_LE202_Reda_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce ewidencyjnej nr 435/18,
w obrąbie geodezyjnym 0001 – Reda, gmina Reda, powiat wejherowski, w województwie
pomorskim - linia kolejowa 202.
W związku z powyższym zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z wyżej
wymienioną decyzją w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 30-77736.
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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