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DATA ZAMIESZCZENIA ……………………

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2020.256) oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 28 października 2020 r. została wydana decyzja Nr 2/2020 o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz 
remont linii kolejowej nr 93 wraz z infrastrukturą kolejową na odcinku nr 1 od km 1,242 
do km 2,240, na odcinku nr 2 od km 3,748 do km 3,753, na odcinku nr 3 od km 5,330 do 
km 5,340, na odcinku nr 4 od km 11,440 do km 11,454 (wg projektowanego kilometrażu 
toru nr 1) linii kolejowej nr 93 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie 
dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na 
odcinku Trzebinia - Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ5.1-12.”, na wniosek inwestora: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez 
pełnomocnika: Pana Damiana Sawko, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, Pana Andrzeja Szydło 
i Panią Katarzynę Głodek, z 23 lipca 2020 r., uzupełniony 31 sierpnia 2020 r.

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu 
wskazanego we wniosku dla lokalizacji inwestycji, zlokalizowane w województwie 
małopolskim, powiecie chrzanowskim, oznaczone w ewidencji gruntów:
1570/2* obręb 0014 Trzebionka, j. ew. Trzebinia – 

miasto
3998/194, 3518/5, 3518/6 obręb 0001 Chrzanów, j. ew. Chrzanów – 

miasto
5247 obręb 0001 Libiąż Mały, j. ew. Libiąż - 

miasto
* - gwiazdką oznaczono działki podlejące podziałowi w wyniku decyzji.

Zakres inwestycji został określony przez Inwestora i obejmuje następujące 
roboty budowlane: 

1. Odcinek 1 od km 1,242 do km 2,240 linii kolejowej nr 93:
Branża torowa:
 Przebudowa i rozbudowa układu torowego od km 1,242 do km 2,210,
 Przebudowa oraz remont istniejącego odwodnienia torowego od km 1,242 do 

km 2,210;

Branża obiekty inżynieryjne:
 Rozbiórka i budowa nowego wiaduktu w km 1,909,
 Budowa schodów skarpowych oraz studni chłonnych zlokalizowanych przy obiekcie;

Branża drogowa:
 Przebudowa drogi wewnętrznej w km 1,909;
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Branża elektroenergetyka trakcyjna:
 Rozbiórka i budowa nowych konstrukcji wsporczych od km 1,242 do km 2,207,
 Rozbiórka i budowa sieci trakcyjnej od km 1,242 do km 2,207;

Branża telekomunikacja:
 Przebudowa i rozbudowa sieci istniejącej wraz z urządzeniami od km 1,242 do 

km 2,192; po lewej stronie toru nr 2 do km 2,240,
 Budowa rurociągu kablowego wraz ze studniami kablowymi i zasobnikami od 

km 1,242 do km 2,192; po lewej stronie toru nr 2 do km 2,240;

Kolizje z infrastrukturą sanitarną:
 Przebudowa kolizji od km 1,242 do km 1,312;

2. Odcinek 2 od km 3,748 do km 3,753 linii kolejowej nr 93:
Branża torowa:
 Rozbudowa dojścia do peronu – schodów zewnętrznych;

3. Odcinek 3 od km 5,330 do km 5,340 linii kolejowej nr 93:
Branża elektroenergetyczna nietrakcyjna: 
 Budowa linii kablowej – linia wewnętrznego zasilania;

4. Odcinek 4 od km 11,440 do km 11,454 linii kolejowej nr 93:
Branża telekomunikacyjna:
 Budowa kabla telekomunikacyjnego na odc. około 14 m.

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

Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą 
zapoznać się z przedmiotową decyzją powołując się na znak sprawy WI-IV.747.2.3.2020:
1. osobiście w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
(ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 19, wyłącznie 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod nr tel. 12 39 21 653);
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji 
elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 
422 72 08, telefonicznie – 12 39 21 653;
3. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym:

1) wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy 
(na adres wskazany we wniosku) oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu 
właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem – 
na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja 
gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia,

2) pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim 
i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach 
internetowych tych gmin  oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej,

3) w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub braku w katastrze 
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nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych,
w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich 
spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienie właściciela lub 
użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej następuje w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach 
gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także 
w prasie lokalnej.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia 
przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia 
się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu 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.

Obwieszczenie podlega publikacji:
 na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (art. 9q ust. 2 i 2a ustawy o transporcie 
kolejowym);

 na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Libiążu (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy);

 na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy);

 na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta w Trzebini (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy);

 w prasie lokalnej (art. 9q ust. 2 i 2a ww. ustawy).
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