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O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2016.23) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.                        
o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI 
zawiadamia strony postępowania o wydaniu 20 stycznia 2016  r. decyzji Nr 1/BK/2016 

o udzieleniu pozwolenia na budowę (znak sprawy: WI-VI.7840.1.199.2015.DM), na wniosek                
z 30 października 2015 r. (uzupełniony 18 listopada 2015 r. i  8 stycznia 2016 r.) złożony przez 
inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez 
pełnomocnika: Pana Jana Dubanka, adres do korespondencji: ul. Legionów Polskich 1, 32-065 
Krzeszowice dla inwestycji pn Przebudowa stacji Krzeszowice na odcinku od km 44,800 do km 
46,700 linii kolejowej nr 133 w ramach zamierzenia: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, 
odcinek Zabrze - Katowice – Kraków.  Przetarg    nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia Krzeszowice 
(km 29,110 – 46,700 linii nr 133). Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru LCS Jaworzno Szczakowa, 
LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (km 0,000 – 6,847 linii nr 143 oraz km 16,810 – 57,636 linii nr 
133),
na działkach (położonych poza liniami rozgraniczającymi określonymi w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej, przeznaczonych pod przebudowę infrastruktury, na których inwestor będzie 
prowadził roboty budowlane w oparciu o uzyskane prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane):
- Obręb 1 Krzeszowice, Miasto Krzeszowice: 1777/4; 1777/5; 1752;1715; 1803.
- Obręb 9 Nawojowa Góra, gm. Krzeszowice: 2/7; 2/12; 13/34.

Zakres inwestycji obejmuje:
 Obiekty inżynieryjne:

rozbiórka fragmentu kładki dla pieszych w km 46,228;
 Obiekty drogowe i przejazdy: 

budowa fragmentu dojścia w rejonie estakady drogowej na ul. Daszyńskiego w km 45,009 
oraz w rejonie kładki dla pieszych w km 46,210;

 Obiekty elektroenergetyczne od km 44,800 do km 46,700: 
 przebudowa kolizji energetycznych w rejonie estakady drogowej w km 45,009,
 przebudowa kolizji energetycznych Tauron,
 budowa zasilania rezerwowego nastawni dysponującej (przyłącza),
 przebudowa linii zasilających, oświetlenia stacji i EOR (kolejowe urządzenia  
elektroenergetyczne);

 Obiekty sanitarne:
budowa  odwodnienia stacji,
przebudowa sieci gazowej,
przebudowa sieci wod-kan w rejonie estakady drogowej w km 45,009;

 Obiekty teletechniczne:
budowa i przebudowa sieci TP S.A.:
przebudowa kabla światłowodowego,



                                                                                                    

2

przebudowa kanalizacji i kabli teletechnicznych wzdłuż ulicy Daszyńskiego,
przebudowa kanalizacji i kabli teletechnicznych wzdłuż ulicy Krakowskiej,
budowa przyłącza do wind na peronach,
przebudowa sieci TK Telekom:
budowa telekomunikacji PKP PLK S.A.,
budowa urządzeń informacji wizualnej (tablice T4).

 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia.

 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania 
się niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą 
zapoznać się z ww. decyzją oraz postanowieniem o nadaniu rygoru natychmiastowej 
wykonalności (powołując się na znak sprawy: WI-VI.7840.1.199.2015.DM) w Wydziale 
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 
pokój 63-65, tel. 12-39-21-678 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 900-1700, wtorek – 
piątek: 730-1530).     


