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WOJEWODA OPOLSKI

IN.I.746.23.2019.AD Opole, dnia  16 września 2019 r. 

D E C Y Z J A
zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (j.t.  Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 

ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 6, art. 54 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), po rozpatrzeniu 

wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 

reprezentowanej przez Romualda Mądrego, oraz Damiana Sawko z dnia 3 lipca 2019 r.  

(wpływ: 4 lipca 2019 r.) o zmianę decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie 

zamkniętym, polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R 

nr c0002293_OPO_A dla modernizacji linii kolejowej dla modernizacji linii kolejowej na 

działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 428/2 AM-5, obręb 0002 

Bąków, jednostka ewidencyjna Kluczbork – obszar wiejski, wydanej przez Wojewodę 

Opolskiego w dniu 23 czerwca 2015 r.  nr IN.VI.746.33.2015.KB,

zmieniam decyzję nr  IN.VI.746.33.2015.KB z dnia 23 czerwca 2015 r. 
w zakresie:

- punktu 2 lit. a tiret pierwsze, tj.: wysokość wieży strunobetonowej 
z „42,0 m” na wysokość „45,0 m”;

- oraz w zakresie punktu 2 lit. a tiret drugie, tj.: wymiary kontenera 
technologicznego z „4,0 m x 3,0 m x 3,5 m” na wymiary „4,0 m x 3,0 m 
x 4 m”. 

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2019 r. do Wojewody Opolskiego wpłynął wniosek PKP Polskich Linii 

Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez Romualda 

Mądrego (pełnomocnictwo z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr IOR-028-354/17) oraz Damiana 

Sawko (pełnomocnictwo z dnia 1 marca 2019 r. nr IOR-028-46/19), o zmianę decyzji 

lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie 

obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R nr c0002293_OPO_A dla modernizacji linii 

kolejowej na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 428/2 

A.M. 5, obręb 0002 Bąków, jednostka ewidencyjna Kluczbork – obszar wiejski.
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Działka nr 428/2 A.M. 5, obręb 0002 Bąków, jednostka ewidencyjna 

Kluczbork – obszar wiejski, zgodnie z załącznikiem do decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury 

z 27 marca 2014 r. została zaliczona do terenów zamkniętych. 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, wojewoda jest organem właściwym w sprawach wydawania decyzji 

o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 155 Kpa, który wskazuje, że decyzja ostateczna, 

na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona 

lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne 

nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 

społeczny lub słuszny interes strony.

Pismem z dnia 23 sierpnia 2019 r. (data wpływu 12 września 2019 r.) Polskie Koleje 

Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Odział Gospodarowania Nieruchomościami 

we Wrocławiu wyraziła zgodę na zmianę ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego na terenach zamkniętych znak IN.VI.746.33.2015.KHZ z dnia 

23 czerwca 2015 r.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za moim 

pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie od decyzji powinno 

zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 

przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Pismo otrzymują:
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

przez pełnomocników: Pana Romualda Mądrego oraz pana Damiana Sawko
ul. Kopanina 28/32 
60-105 Poznań

2. a/a (EZD)

Do wiadomości:
1. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa

Sprawę prowadzi: 
Amadeusz Duchnik, Starszy Inspektor, Wydział Infrastruktury i Nieruchomości tel. 77 45 24 183

Projekt  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został przygotowany zgodnie z art. 50 ust. 4 
w związku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja
Z-ca Dyrektora Wydziału

 Infrastruktury i Nieruchomości



3



4

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, z siedzibą: 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu: 
iod@opole.uw.gov.pl lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 
14, 45-082 Opole

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wojewodę wykorzystujemy wyłącznie w następujących 
celach:

1) wszczęcia oraz prowadzenia postępowania skargowego i wnioskowego (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 227 i 241 Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków)

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 
9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony 
prawnej (m.in. Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.

5. Wojewoda w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych 
do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie 
ustalony okres archiwizacji.  

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Może Pani/Pan złożyć do Wojewody wniosek  dotyczący danych osobowych o:
a) sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
b) ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych 

osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
c) dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz o 

kopię danych – art. 15 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

9. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 
osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy. 

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom  podejmowania 
decyzji, w tym profilowaniu.

mailto:iod@opole.uw.gov.pl
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