
WOJEWODA OPOLSKI

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę linii kolejowej

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art.9o ust. 6 i 8 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1053 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,
że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę pn.: „Przebudowa linii kolejowej 
E 30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle  - Opole Zachodnie” w zakresie dotyczącym budowy 
nowego toru nr 101 od km 0+246,90 do km 0+579,90 na stacji Gogolin oraz budowy nowego 
rozjazdu typ 60E1-1:9-300 w torze nr 101, zaprojektowanych na działkach nr 258/2/ obręb 
0003 Górażdże jednostka ewidencyjna Gogolin AM 3, nr 1626/406, 1623/398, 1620/393 obręb 
0112 Przywory jednostka ewidencyjna Tarnów Opolski AM3.

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
–Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie materiałów dowodowych. 
Czynności tych można dokonać w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – Wydział 
Infrastruktury i Nieruchomości w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym zamieszczonego w ewidencji gruntów 
i budynków. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma wysyłane pod dotychczasowym 
adresem pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Wojewoda wysyła niniejsze  zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie  
ww. decyzji wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczenia i 
urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, właściwych ze względu na 
przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a 
także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości jest skuteczne.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja
Z-ca Dyrektora Wydziału

Infrastruktury i Nieruchomości



Umieszczono w miejscu publicznym

od dnia ……………………………………

do dnia......................................................

na BIP-ie  dnia 

………………………………….
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