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IFXIII.747.6.2021 

OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. w związku art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz art. 72 ust. 6, art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaję do publicznej wiadomosci, że po 

rozpoznaniu wniosku złożonego przez PKP PLK S.A., Wojewoda Śląski w dniu 6 października 2021r. wydał decyzję  

nr 4/2021, znak: IFXIII.747.6.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia:  

Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kalina – Rusiec Łódzki, obejmująca: 

- budowę elementów nowego obiektu inżynierskiego w zakresie podpór, 

- przebudowę układu drogowego i odwodnienia wraz z niezbędną infrastrukturą, 

- przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych, 

- przebudowę urządzeń srk i łączności, 

- rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją. 

 

Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren. 

Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości. 

Decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (w nawiasie wskazano pierwotny  

nr działki): 

Gmina Wręczyca Wielka, obręb 0002 Borowe 255/2 (255), 257/4 (257/2), 259/2 (259), 258/15 (258/9), 258/17 (258/11), 

260/2 (260), 340, 345, 300/8 (300/1), 300/10 (300/2), 300/12 (300/3), 300/14 (300/4), 300/16 (300/5), 300/18 (300/6), 304, 

351, 319/5 (319/3), 302/1 (302), 303, 350/4, 310/1, 392/8 (392/3), 392/4 (392/1), 392/6 (392/2), 305/1 (305), 306/1 (306), 

319/7 (319/4), 350/3. 

Treść decyzji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach w dniu 13 października 2021 r. w zakładce „Informacja publiczna o środowisku”. 

 

POUCZENIE 

 

1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25,  pok. 524 (tel. 32 20 77 524) w godzinach od 9 00 do 14 00. 

2. W okresie obowiązystanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami 

w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 20 77 524. 

3. Od wydanej decyzji stronom służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody 

Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wnie-

sienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego 

oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.), 

zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
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