
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia \ czerwca 2019 r.

IF-PP.747.11.2019.AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym 
(Dz. U. 2019 r. poz. 710, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096, ze zm.) zwanego dalej kpa,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 6 maja 2019 r. (data wpływu: 
09.05.2019 r.), uzupełniony dnia 30 maja 2019 r., złożony przez Pana Andrzeja Kudła i Pana 
Damiana Sawko, reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej 
na budowie przejścia pod torami (po uprzednim rozebraniu istniejącego przejścia) wraz 
z przebudową przejazdu kolejowego, peronów oraz infrastruktury towarzyszącej na p.o. 
Wrocław Muchobór, w ramach projektu: „Dostosowanie linii kolejowej nr 273 do obsługi 
przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizacje przystanku kolejowego Wrocław 
Muchobór”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach gruntu lub ich częściach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych._______ __________________________ ______ ________

Lp. Gmina Obręb Arkusz
mapy

Nr
działki

Powiat wrocławski
1 Wrocław Muchobór Mały 9 48
2 Wrocław Muchobór Mały 6 10/2
3 Wroclaw Muchobór Mały 6 12/3
4 Wrocław Muchobór Mały 6 12/5
5 Wrocław Muchobór Mały 6 11/9
6 Wrocław Muchobór Mały 4 6/5
7 Wrocław Grabiszyn 7 2
8 Wrocław Muchobór Mały 9 47/7
9 Wrocław Muchobór Mały 9 47/31

*działki podlegające podziałowi

Zgodnie z art. 9o ust. 8 i 9, z zastrzeżeniem ust. 6a i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, 
objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, nie mogą być 
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) z zastrzeżeniem ust. 10.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 9o ust. 6 ustawy, 
nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, 
innej niż wymieniona w art. 9o ust. 8 ustawy, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia 
wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia

1



zbycia. Brak terminowego dokonania takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez 
udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego, nie stanowi podstawy do wznowienia 
postępowania.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 kpa, w związku z art. 9o ust. 6 i 6a ustawy 
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
10 czerwca 2019 r. tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie 
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 
Miejskiego Wrocławia oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, 
przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, 
w pokoju nr 2110, w godzinach od 7:00 do 12:30.


