
WOJEWODA LUBUSKI 

    ul. Jagiellończyka 8 

  66-400 Gorzów Wlkp. 

Gorzów Wielkopolski, 03 listopada 2020 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

IB-I.747.10.2020.JRaj 

 

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na 

budowie i przebudowie elementów infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 3 w części 

działki nr ew. gr. 227/9, obręb 8 Kunowice, jednostka ewidencyjna 080505_5 Słubice – obszar 

wiejski w ramach przedsięwzięcia Zabudowa systemu ERTMS/ECTS poziom 2 na linii E20 

Kunowice-Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) w ramach projektu nr 2016-PL-

TMC-0136-W „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”. 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) - zwanej dalej Kpa, w związku z 

art. 9o ust. 6 i 6a ustawy o transporcie kolejowym, zawiadomienie stron postępowania uważa 

się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 03 listopada 2020 r., tj. dnia w którym 

nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim i urzędach 

gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin 

oraz urzędu wojewódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej, a także w prasie lokalnej. 

 Zgodnie z art. 10 Kpa, do dnia wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać 

się z aktami sprawy. Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Lubuskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, pok. 

1425. Niemniej jednak z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii z powodu COVID-19 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi 

dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i 

wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, 

w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP 

- /43emu4tg7l/skrytka, e-mail: jolanta.rajchert@lubuskie.uw.gov.pl, faksem - 95 785 17 54, 

telefonicznie - 95 7 581 765).  

 

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Jolanta Rajchert 
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