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Wrocław, dnia 18 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie 
kolejowym (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1984) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 
ze zm.; dalej: kpa) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 października 2021 r. (data wpływu: 
14.10.2021 r.), uzupełnionego dnia 10 listopada 2021 r., złożonego przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Andrzeja Kudłę 
i Pana Damiana Sawko,

zawiadam iani,
że dnia 18 stycznia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pk-5/22 ustalił lokalizację linii 
kolejowej dla inwestycji pn.: „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej osiadających nasypów 
na odcinku Miękinia -  Środa Śląska od km 26+000 do km 27+200 linii kolejowej nr 275 
wraz z projektem ich zabezpieczenia i nadzorem autorskim” w ramach projektu 
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej -  
Likwidacja ograniczeń prędkości na linii nr 275 na odcinku Wrocław Muchobór -  Legnica”.

Inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach, bądź ich częściach:

Lp. Gmina Nazwa obrębu
Numer
działki

Arkusz
mapy

Powiat średzki
i. M iękinia 0009 Kadłub 221/172 1
2. M iękinia 0009 Kadłub 179/2 1
3. M iękinia 0009 Kadłub 179/3 1
4. M iękinia 0009 Kadłub 226/219 2
5. M iękinia 0009 Kadłub 180/1 2
6. M iękinia 0009 Kadłub 114/1 2
7. M iękinia 0015 M iękinia 36/6 2
8. M iękinia 0015 M iękinia 332/7 2
9. M iękinia 0015 M iękinia 36/11 2
10. M iękinia 0015 M iękinia 35/4 2
11. M iękinia 0015 M iękinia 35/6 2

Zgodnie z art. 9w ust. 1 ustawy przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej
wykonalności.

Na podstawie art. 9q ust. 8 ustawy, z treścią decyzji Nr I-Pk-5/22 można zapoznać 
się w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
(www.bip.duw.pl) w dniach od 25 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2022 r.

Jednocześnie wskazuję dzień 3 lutego 2022 r. -  jako datę udostępnienia treści decyzji 
Nr I-Pk-5/22 w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
godziny przyjęcia (tel. 71 340-61-95).

http://www.bip.duw.pl


Zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia 25 stycznia 2022 r. tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rozwoju 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 Miękinia, na stronach 
internetowych (odpowiednich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej), a także 
w prasie lokalnej.

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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