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POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 108 § 2 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2020.256), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z dnia 17.01.2020 r. (złożony w  MUW 27.01.2020 r.), 
uzupełnionego 11.02.2020 r.  oraz uzupełnionego i skorygowanego  12.02.2020 r. w sprawie 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z nadaniem jej rygoru 
natychmiastowej wykonalności,   

 
odmawia się 

 
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 
decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 18/L/2020  

znak: WI-IV.746.1.3.2020 z 25 marca 2020 r.  
 

UZASADNIENIE 
 

Wojewoda Małopolski, działając na wniosek inwestora z 17.01.2020 r., w dniu 25 marca 
2020 r. wydał decyzję nr 18/L/2020 r. (znak: WI-IV.746.1.3.2020) o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 
systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w 
Warszawie, dz. nr 341/11, obr. Podłęże, j. ew. Niepołomice G. 

We wniosku z 17.01.2020 r. (złożonym 27.01.2020 r.), inwestor wniósł o nadanie rygoru 
natychmiastowej wykonalności dla ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy, powołując  się m.in. na treść art. 108 
Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, iż decyzji, od której służy odwołanie, 
może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na 
ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego 
przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny 
interes strony.  

 
Rozpatrując prośbę inwestora oraz argumenty zawarte w piśmie, organ uznał, że brak jest 
podstaw do uwzględnienia wniosku strony. Jakkolwiek zgodzić się można, że przedmiotowe 
zamierzenie inwestycyjne, jak każda inwestycja realizowana przez inwestora, jest ważna 
z jego punktu widzenia, jednakże w ocenie organu nie wystąpiły przesłanki uzasadniające 
nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na inny 
interes społeczny i wyjątkowo ważny interes strony. Organ nie znalazł również podstaw do 
nadania przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę 
zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed 
ciężkimi stratami, o których mowa w art. 108 Kodeks postępowania administracyjnego. 

 
Równocześnie nadmienia się, że inwestor został poinformowany o możliwości wynikającej z 
art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego (pouczono o środkach odwoławczych od 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/L/2020 znak:  
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WI-IV.746.1.3.2020 z 25 marca 2020 r.). 
 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
 

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Ministra 
Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia od dnia 
odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w drodze 
rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

 
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa 
do wniesienia zażalenia wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia 
Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne 
i prawomocne. 

 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia 
przez obwieszczenie – doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie siedmiu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. 
postanowienia Wojewody Małopolskiego. 

 
 

podpis elektroniczny 

 

Z up. Wojewody Małopolskiego 

 

Michał Donocik 

Kierownik Oddziału 

w Wydziale Infrastruktury 

 
 

Otrzymują: 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., doręczono pełnomocnikowi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2. Starosta Wielicki (właściciel: Skarb Państwa), ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka (ePUAP); 
3. PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami (użytkownik wieczysty), Rondo Mogilskie 

1, 31-516 Kraków; 
4. WI-IV – aa. 

 
Pozostałe strony postępowania zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w drodze 
obwieszczenia, które podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji. 

 
 
 
 


