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Wrocław, dnia 27 maja 2019 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym 
(Dz. U. 2019 r., poz. 710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2019 roku (data wpływu 28.03.2019 roku), złożonego 
przez Pana Arnolda Beresch i Pana Roberta Sobczaka, reprezentujących PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,

zawiadam iam ,
że dnia 27 maja 2019 roku Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-7/19 ustalił lokalizację linii 
kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie wiaduktu kolejowego w km 75,523 
na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice -  Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką 
nr 455, obejmującej rozbiórkę istniejącego i budowę nowego wiaduktu wraz z budową 
przejścia pod torami oraz rozbudową drogi wojewódzkiej, przebudową wewnętrznych 
dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą, w miejscowości Czernica.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Inwestycja realizowana będzie na działkach gruntu lub ich częściach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych.___________________________________________________

Lp. miejscowość Obręb AM Nr dz. Użytek

1 Czernica 0003 1 358/1 (SP) Tk

2 Czernica 0003 1 201/2 Rlllb, S-PsIII, 
Br-PsIII

3 Czernica 0003 1 208/5 dr

4 Czernica 0003 1 333 dr

5 Czernica 0003 1 372 dr

6 Czernica 0003 1 324 dr

7 Czernica 0003 1 325/2 dr

Uwaga: w tabeli pogrubioną czcionką oznaczono działkę podlegającą podziałowi.
Na podstawie art. 9s ust. 9 ustawy, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren 
nieruchomości, w związku z prowadzeniem inwestycji kolejowej, zostanie ograniczony 
za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości w zakresie określonym w wydanej 
decyzji nr I-Pk-7/19 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę tunelu 
oraz związanych z nim układu drogowego lub urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej 
oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. 
Decyzje w zakresie odszkodowań wydaje Wojewoda.



Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony niniejszego postępowania z treścią wydanej decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr I-Pk-7/19, mogą zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach od 
8:00 do 15:00, po uprzednim uzgodnieniu godziny.
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem 
Wojewody Dolnośląskiego:
- wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
- właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją w terminie 14 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu;
- pozostałym stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w Urzędzie Gminy Czernica, 
na stronach internetowych (odpowiednich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji 
Publicznej), a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) zawiadomienie poprzez obwieszczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 31 maja 2019 roku tj. dnia, 
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się 
odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania 
od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
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