
 
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI 
 
Znak:IG.II.746.31.2011 

  
                                  Kielce, 2011-07-19    

 
OBWIESZCZENIE 

 
 Na podstawie art. 9q ust. 2 w związku z art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym (tj. z 2007r. Nr 16, poz. 94 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) 

Wojewoda Świętokrzyski 
 

zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w 
dniu 19.07.2011r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr XXV/2011 w sprawie ustalenia lokalizacji 
linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 4E-65 Grodzisk 
Mazowiecki – Zawiercie (CMK) i likwidacja przejazdu kolejowego w km 132.853” polegającej na 
likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 132.853 i budowie skrzyżowania dwupoziomowego 
drogi z linią kolejową, umożliwiającego dostosowanie w przyszłości linii kolejowej  Nr 4E-65 Grodzisk 
Mazowiecki – Zawiercie do dużych prędkości na działkach o nr ewid. :  503 (503/1, 503/2), 504 (504/1, 
504/2), 505 (505/1, 505/2), 509 (509/1, 509/2), 2036 (2036/1, 2036/2), 513 (513/1, 513/2), 515 (515/1, 
515/2), 517 (517/1, 517/2, 517/3), 519 (519/1, 519/2, 519/3), 521 (521/1, 521/2, 521/3), 507/6 
(507/9,507/10), 523 (523/1, 523/2, 523/3), 525 (525/1, 525/2), 528 (528/1, 528/2), 527, 531 (531/1, 
531/2), 536 (536/1, 536/2), 539 (539/1, 539/2), 542 (542/1, 542/2),  545 (545/1, 545/2), 548 (548/1, 
548/2), 551 (551/1, 551/2), 554 (554/1, 554/2), 557 (557/1, 557/2), 560 (560/1, 560/2), 563 (563/1, 
563/2), 566 (566/1, 566/2), 572/1 (572/2, 572/3), 624/4 (624/5, 624/6), 627/3 (627/4, 627/5), 630/3 
(630/4, 630/5), 633/3 (633/4, 633/5), 636/3 (636/4, 636/5), 639/3 (639/4, 639/5), 642/3 (642/4, 642/5), 
643/2 (643/3, 643/4), 652/2 (652/3, 652/4), 655/2 (655/3, 655/4), 658/2 (658/3, 658/4), 661/2 (661/3, 
661/4), 2041/2 (2041/3, 2041/4), 2044/3 (2044/4, 2044/5), 667/2 (667/3, 667/4), 675/1 (675/2, 675/3), 
676 (676/1, 676/2), 677 (677/1, 677/2), 678 (678/1, 678/2), 679 (679/1, 679/2), 696/1 (696/2, 696/3, 
696/4), 688 (688/1, 688/2), 807/1 (807/3, 807/4), 806 (806/1, 806/2), 805 (805/1, 805/2), 804 (804/1, 
804/2), 803 (803/1, 803/2), 802 (802/1, 802/2), 801/1 (801/2, 801/3), 800 (800/1, 800/2), 799 (799/1, 
799/2), 798 (798/1, 798/2), 797 (797/1, 797/2), 796/1 (796/2, 796/3), 795 (795/1, 795/2), 794 (794/1, 
794/2), 793 (793/1, 793/2), 792 (792/1, 792/2), 791 (791/1, 791/2), 790 (790/1, 790/2), 789 (789/1, 
789/2), 788 (788/1, 788/2), 787 (787/1, 787/2), 786 (786/1, 786/2), 785 (785/1, 785/2), 784/2 (784/3, 
784/4), 783/2 (783/3, 783/4) 782/2 (782/3, 782/4), 781/2 (781/3, 781/4), 780/2 (780/3, 780/4), 779/2 
(779/3, 779/4), 778/2 (778/3, 778/4), 777/2 (777/3, 777/4), 776/2 (776/3, 776/4), 775/2 (775/3, 775/4), 
774/2 (774/3, 774/4), 773/3 (773/4, 773/5), 771/2 (771/3, 771/4), 770/3 (770/4, 770/5), 764/2 (764/3, 
764/4), 763/5 (763/7, 763/8), 762/2 (762/3, 762/4, 762/5), 761/2 (761/3, 761/4), 760/2 (760/3, 760/4), 
759/2 (759/3, 759/4), 758/2 (758/3, 758/4), 757/2 (757/3, 757/4), 756/3 (756/5, 756/6), 755/4 (755/6, 
755/7), 754/2 (754/3, 754/4), 753/2 (753/3, 753/4), 752 (752/1, 752/2), 751 (751/1, 751/2), 750 (750/1, 
750/2), 749 (749/1, 749/2), 748 (748/1, 748/2), 747 (747/1, 747/2), 746 (746/1, 746/2), 745 (745/1, 
745/2), 744 (744/1, 744/2), 743 (743/1, 743/2), 742 (742/1, 742/2) 741 (741/1, 741/2), 740 (740/1, 
740/2), 739 (739/1, 739/2), 738 (738/1, 738/2), 737 (737/1, 737/2), 736 (736/1, 736/2), 735 (735/1, 
735/2), 734 (734/1, 734/2), 733 (733/1, 733/2), 698/1 (698/3, 698/4), 697/6 (697/8, 697/9), 697/7 
(697/10, 697/11), 2354/1 w obrębie ewid. 49 Zaostrów, w jednostce ewid. Słupia (Konecka). 
 

Wyjaśnia się, że dla nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano 
numer przed podziałem, w nawiasie numer po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami 
rozgraniczającymi teren, zostały oznaczone pogrubioną czcionką. 
 
Decyzja o ustaleniu linii kolejowej rozstrzyga w szczególności: o wymaganiach dotyczących określenia 
linii rozgraniczających teren, warunkach technicznych realizacji inwestycji, warunkach wynikających z 
potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności 
państwa, wymaganiach dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, zatwierdzeniu 
podziału nieruchomości.  



  

Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren staną się z mocy prawa własnością Skarbu 
Państwa, w użytkowaniu wieczystym PLK S.A.  

Zgodnie z art. 9y ust. 2, 3e pkt 1 oraz 3f - ustawy o transporcie kolejowym w przypadku, w 
którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wysokość 
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa 
użytkowania wieczystego. 
 

W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. 
Targowa 74, 03-734 Warszawa. 
 

 W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczy nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość 
odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu 
zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej 
nieruchomości.  
 

Uzgodnienia w sprawie wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości, wygaśnięcie 
użytkowania wieczystego do nieruchomości lub ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości 
dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanie się 
ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji. 

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 504 (Vp.) ,od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.  

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 
zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury za 
pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

 

Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe. 

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem 
postępowania.  

 
 
 

 


