
 

 

 
 
 

 
IRT.ZPP.540.36.2021 Wrocław, 19.03.2021 r.  
1015/21 

 
OBWIESZCZENIE 

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.); 
 
zawiadamia się, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego uzgodnił w trybie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Postanowienie nr 34/540/21) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla następującego zadania:  
 
Budynek Warsztatowy – przebudowa i nadbudowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  
na stacji PKP Wałbrzych Szczawienko km 66,300 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – 
Zgorzelec, w ramach zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz  
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na budowę na naprawę budynku warsztatowego 
(hala napraw) wraz z pomieszczeniami przynależnymi do budynku”, na terenie nieruchomości 
stanowiących działki nr 16/1, 16/2, 16/3 AM-1, 65/9 AM-3 obręb Szczawienko nr 3, jednostka 
ewidencyjna 026501_1 M. Wałbrzych, zamieszczone w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie 
kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2020 r., poz. 38 ze zm.) pod pozycjami 3455, 3456, 
3457, 3460. 
 
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem w Instytucie Rozwoju 
Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, I piętro, pok. nr 21 i uzyskać wyjaśnienia 
w terminie siedmiu dni po zawiadomieniu na drodze publicznego obwieszczenia.  
 
Data ukazania się obwieszczenia: 22 marca 2021 r. 

 
Z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego 
dr Maciej Zathey 

 
 
         
Otrzymują do wywieszenia  
na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni: 
 
1. Instytut Rozwoju Terytorialnego 

ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław 

2. Biuletyn Informacji Publicznej IRT 
http://bip.irt.wroc.pl/        
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