OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § l, art. 49, art. 101 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98
póz 1071 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek inwestora: PKP Polskie
Linie Kolejowe SA, 03-743 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez
pełnomocnika, Pana Marcina Guzendę, „TORPROJEKT" Sp. z o.o.,
ul Gniewkowska l, 01-253 Warszawa, postępowania w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej
E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III na obszarze województwa
małopolskiego od km 21,700 do km 24,100 w następującym zakresie: układ
torowy, automatyka kolejowa, telekomunikacyjna, sieć trakcyjna, linia potrzeb
nieatrakcyjnych 15 kV, elektroenergetyka do lkV, obiekty inżynieryjne,
urządzenia ochrony środowiska" na działkach nr 72 obr. Staniątki, nr 4148
obr. Niepołomice, gm. Niepołomice, nr 610/1 obr. Dąbrowa, gm. Klaj, (teren
zamknięty) w ramach przetargu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku
Podlezę — Bochnia w km 16,000-39,000 w ramach projektu: „Modernizacja linii
kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III", obejmująca:
- przebudowę układu torowego od km 21.700 do km 24.100,
-przebudowę
odwodnienia
torowiska
wraz z budową urządzeń
podczyszczających wody opadowe oraz wylotów do odbiorników od km 21.700
do km 24.100,
- przebudowę urządzeń automatyki kolejowej z lokalizacją kontenera od km
21.700 do km 24.100,
-przebudowę sieci telekomunikacyjnych od km 21.700 do km 24.100,
-przebudowę sieci trakcyjnej od km 21.700 do km 24.100,
- budowę linii potrzeb nieatrakcyjnych LPN15 kV od km 21.700 do km 24.100,
- przebudowie elektroenergetyki do l kV: przebudowa - usunięcie kolizji
kablowej w km 21.710, budowa — zasilanie kontenera SAZ w km 23.920,
- budowę przepustów kolejowych: budowa przepustu kolejowego w km 22.451,
budowa przepustu kolejowego w km 23.482,
- budowę urządzeń ochrony środowiska: budowa ekranów akustycznych od km
21.700 do km 21.800 przy torze nr l, budowa ekranów akustycznych od km
21.700 do km 22.000 przy torze nr 2, że w dniu 13 czerwca 2012 r. zostało
wydane
postanowienie
Wojewody
Małopolskiego
znak:
WIVI.7840.1.55.2012.KA z dnia 12 czerwca 2012 r. o zawieszeniu postępowania
administracyjnego do czasu zakończenia w sprawie ponownej oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - po rozpatrzeniu wniosku PKP
Polskie Linie Kolejowe SA, 03-743 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego

przez pełnomocnika, Pana Marcina Guzendę, „TORPROJEKT" Sp. z o.o., ul.
Gniewkowska l, 01-253 Warszawa, z dnia 19 kwietnia 2012 r. (uzupełnionego
11 maja 2012 r., 4 czerwca 2012 r.) - w części dotyczącej ponownego
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w
ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
pozwoleniu na budowę dla ww. inwestycji.
Na ww. postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Budownictwa,
Transportu i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody
Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 7 dni od dnia
doręczenia stronie postanowienia.
Złożenie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa
się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

