
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF-PP.747.36.2020.GM2

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2020 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a 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 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 
ze zm.) zwanego dalej kpa

zawiadamiam,
0 wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 23.07.2019 roku (data wpływu 
28.07.2020 roku), uzupełniony dnia 25.08.2020 roku, złożony przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Jerzego Dula
1 Pana Damiana Sawko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 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”, który realizowany jest w ramach projektu pn.: 
„Prace na linii kolejowej nr 274 Wrocław -  Zgorzelec na odcinku Wrocław -  Jelenia Góra 
oraz przyległych łącznicach”.

Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach lub ich częściach objętych 
wnioskiem:

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 
_____________________________ lokalizacji linii kolejowej______ ______________________

L.p. Gmina Obręb 

Powiat jeleniogói

Nr działki 

ski, województwo dolnośląskie

Arkusz
mapy

Powierzchnia działki 
[ha]

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
(ŁIV, ŁV, Ls, PsV, PsIV 1 19,66

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

7. Mysłakowice (0001) Bobrów

116/2
(S-RIVa, PsIV, PsIII, RIVb, 

LsIV, PsV, RV, Rlllb, 
RIYa, ŁIV, Br-PsIII, ŁV

1 8,51

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 31 sierpnia 2020 roku tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 
obwieszczenie na stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu 
Gminy Janowice Wielkie i Urzędu Gminy Mysłakowice właściwych ze względu na przebieg 
linii kolejowej, a także w prasie o zasięgu lokalnym,

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
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Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach 
pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny przyjęcia 
(tel.71 340-65-03), a także mają prawo wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium 
postępowania.

Z up, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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