
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2018 r.

IF-PP.747.5.2018.WJ

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ

Na podstawie art. 9q ust. 2 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.) po 
rozpatrzeniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 
działające przez pełnomocnika Pana Jerzego Dula i Panią Bożenę Grądziel,

zawiadamiam właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,

o wydaniu w dniu 17 lipca 2018r. decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pk-23/18
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 POIiS 5.2-7 
„Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica -  Rudna Gwizdanów”.

Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach:

Lp. Gmina Nazwa obrębu
N r działek 

objętych 
wnioskiem

Arkusz mapy

1. Rudna Koźlice 37/2 2

2. Rudna Koźlice 56 2

3. Rudna Koźlice 45 2

4. Rudna Koźlice 17 2

5. Rudna Koźlice 14 2

6. Rudna Koźlice 46 2

7. Rudna Koźlice 44/2 2

8. Rudna Koźlice 13/5 2

Na niżej wymienionych nieruchomościach lub ich częściach zostało ograniczone prawo w ich 
korzystaniu, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości na rzecz PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA dla prowadzenia robót, w tym dokonania związanej z nimi budowy lub 
przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych lub założenia i przeprowadzenia na nich 
ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac 
związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii.

Ograniczeniom podlegają nieruchomości lub ich części określone w poniższej tabeli:

i



Lp. Gmina Nazwa obrębu
N r działek 

objętych 
wnioskiem

Arkusz mapy

1. Rudna Koźlice 46/1 (nr działki 
po podziale) 2

2. Rudna Koźlice 44/2 2

3. Rudna Koźlice 17 2

4. Rudna Koźlice 45 2

5. Rudna Koźlice 13/5 2

Niżej wymienione nieruchomości lub ich części, oznaczone według katastru nieruchomości, 
stają się własnością Skarbu Państwa z mocy prawa.

Lp. Gmina Nazwa obrębu
Nr działek 
objętych 

wnioskiem
Arkusz mapy

1. Rudna Koźlice 46/2 (nr działki 
po podziale) 2

2. Rudna Koźlice 14 2

Do dnia uzyskania pozwolenia na budowę, w/w nieruchomości mogą być użytkowane 
nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub osoby, które posiadały inne tytuły prawne do 
tych nieruchomości.

Działając na podstawie art. 9q ust. 6 ustawy, określono termin wydania nieruchomości na 30 dzień 
od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanie się ostateczna.

Jednocześnie na podstawie art. 9w przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
Wobec powyższego zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości i uprawnia do 
faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez inwestora.

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 
z treścią decyzji w tutejszym Urzędzie w pok. 2119.

Od decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pk-23/18 z dnia 17 lipca 2018r. przysługuje stronom 
prawo złożenia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody 
Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia 
obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 27 lipca 2018 r. -  
data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, 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 10 sierpnia 2018 r.

Z u p .  W O J E W O D Y  P f L W O


