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IN.I.746.23.2019.AD Opole, dnia  23 września 2019 r. 

Burmistrz Miasta Kluczborka 

Dotyczy: obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zakończeniu postępowania

W związku z zakończeniem postępowania na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych 

S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez Romualda Mądrego

oraz Damiana Sawko o zmianę decyzji Wojewody Opolskiego nr  IN.VI.746.33.2015.KB

 z dnia 23 czerwca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie 

zamkniętym, polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R 

nr c0002293_OPO_A dla modernizacji linii kolejowej na działce oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów i budynków nr 428/2 AM-5, obręb 0002 Bąków, jednostka ewidencyjna 

Kluczbork – obszar wiejski, proszę o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń 

i na stronie internetowej Urzędu załączonego do niniejszego pisma obwieszczenia 

Wojewody Opolskiego zawiadamiającego o zakończeniu postępowania w ww. sprawie 

i możliwości zapoznania się przez zainteresowane strony z zamierzeniem wnioskodawcy.

Obowiązek zamieszczenia powyższego obwieszczenia w urzędzie gminy, właściwej 

ze względu na lokalizację inwestycji, na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych 
gminy wynika z art. 51 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Równocześnie proszę o bezzwłoczne (po otrzymaniu obwieszczenia) pisemne 

potwierdzenie daty umieszczenia ww. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej oraz jego zwrot do tut. Wydziału, po upływie 14 dni od tego dnia.

Pismo otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Kluczborka 
2. a/a (EZD)

Sprawę prowadzi: Amadeusz Duchnik, Starszy Inspektor, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości, tel….

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja
Z-ca Dyrektora Wydziału
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