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Wrocław, dnia 13 września 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 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2019 roku (data wpływu 05.07.2019 roku), złożonego 
przez Pana Jerzego Dula i Pana Damiana Sawko, reprezentujących PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. z siedzibą w Warszawie,

zawiadamiam,
że dnia 13 września 2019 roku Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-13/19 ustalił lokalizację 
linii kolejowej dla inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa 
przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław -  Jelenia Góra nr 274 i 311/Kolei 
Aglomeracyjnej”.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu

Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach lub ich częściach:
lp
1

Gmina
Miasto Jelenia Góra

obręb
28 NE

nr działki
10/1

arkusz mapy
7

2 Miasto Jelenia Góra 28NE 10/2 7

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony niniejszego postępowania z treścią wydanej decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr I-Pk-13/19, 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 Miasta Jelenia Góra, 
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 17 września 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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