
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-PP.747.36.2020.GM2

Wrocław, dnia 19 października 2020 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie 
kolejowym (Dz. U. 2020 r., poz. 1043 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.07.2020 roku (data wpływu 28.07.2020 roku) uzupełnionego 
dnia 24.08.2020 roku, złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie reprezentowaną przez Pana Jerzego Dula i Pana Damiana Sawko,

zawiadam iam ,
że dnia 19 października 2020 roku Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-39/20 ustalił 
lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na: Rozbiórce istniejącej oraz budowie 
nowej konstrukcji samonośnej tunelu liniowego w km 118,700 linii kolejowej nr 274 
wraz z robotami towarzyszącymi realizowanej w ramach zadania „Rewitalizacja tunelu 
liniowego w km 118,700 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach 
projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław -  Zgorzelec na odcinku Wrocław -  
Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”.

Zgodnie z art. 9w ustawy przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej
wykonalności.

Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach, bądź ich częściach:
L.p. Gmina O bręb N r działki

m apy
Pow ierzchnia 

działki (ha]
Pow iat jeleniogórski, wojew ództw o dolnośląskie

1. Mysłakowice (0011) Wojanów 5/3 (Tk) 1 12,65
2. Mysłakowice (0001) Bobrów 112 (Tk) 1 1,84
3. Mysłakowice (0001) Bobrów 121 (Tk) 1 2,73
4. Janowice Wielkie (0006) Trzcińsko 351/1 (Tk) 1 4,61
5. Mysłakowice (0001) Bobrów 113/42 

(ŁTV, ŁV, Ls, PsV, PsTV)
1 19,66

6. Mysłakowice (0001) Bobrów 156/1 (dr) 1 0,34
7. Mysłakowice (0001) Bobrów 116/2

(S-RIVa, PsIV, PsIII, RIVb, 
LsTV, PsV, RV, RHIb, RIVa, 

ŁTV, Br-PsIII, ŁV

1 8,51

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony niniejszego postępowania z treścią wydanej decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr I-Pk-39/20, mogą zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu i godziny przyjęcia (tel. 71 340-65-03).
Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 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, Urzędzie Gminy Janowice Wielkie



i Urzędzie Gminy Mysłakowice, 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. - kpa zawiadomienie poprzez 
obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 23 października 2020 
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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