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Wrocław, dnia 22 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(Dz. U. z 2017, poz. 2117 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 

z późn. zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 

03-734 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji: „Budowa wiaduktu kolejowego w 

km 28,973 linii kolejowej nr 289 Legnica -  Rudna Gwizdanów wraz z budową drogi 

dojazdowej w związku z likwidacją przejazdu w km 29,188 w miejscowości Koźlice, w 

ramach projektu POIiŚ 5.2-7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica -  

Rudna Gwizdanów”.

Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem inwestora:

Gmina Rudna:

Lp. Nazwa obrębu Nr działek objęte 
wnioskiem Arkusz mapy Właściciel lub władający KW

1. Koźlice 37/2 2 Skarb Państwa, użytkowanie 
wieczyste PKP S.A.

LE 1U/00060276/7

2. Koźlice 56 2 Gmina R udna . LEI U /00021141/7

3. Koźlice 45 2 Gmina Rudna LE1U/00021141/7

4. Koźlice 17 2 Gmina Rudna LE1U/00074270/6

5. Koźlice 14 2
Sołoguba Jan Sławomir LE1U/00040947/6

6. Koźlice 46 2
Kupiec Sławomir Jacek, 

Kupiec Wanda LE1U/00023846/3

7. Koźlice 44/2 2
Bielecka Ewa Barbara LE1U00002460/0

8. Koźlice 13/5 2
Jan Waczur, Elżbieta Waczur LE1U/00017254/1

Zgodnie z art. 9o ust. 8 i 9 ustawy o transporcie kolejowym, z dniem zawiadomienia 

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 

nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

i



objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być 

przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 9o ust. 6a i 10 ustawy o transporcie kolejowym. 

Czynność prawna dokonana z naruszeniem art. 9o ust. 8 ustawy jest nieważna.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, wskazuję dzień 28 maja 2018 r. -  data ukazania się obwieszczenia na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu 

Gminy Rudna jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze 

po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze 

skutkiem prawnym z dniem 11 czerwca 2018 r.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony 

mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tutejszym Urzędzie w pok. 

2119, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.
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