OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wszcz^ciu post^powania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji
pn.: „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa —
Dorohusk na odcinku Otwock — Lublin odcinek D ^blin — Lublin w km 107,2+83175,8+50” w zakresie od km 155,600 do km 162,400.
Dzia^aj^c na podstawie art. 61 § 1 i 4 w zwi ^zku z art. 10 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267,
z pó^n. zm .) oraz art. 90 ust. 1 i ust. 6 z ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z pó ^n. zm .), zawiadamiam
o wszcz^ciu post^powania na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Oddzia^ w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, reprezentowanych przez pe ^nomocnika inwestora — MGGP S.A., ul. Lea
112, 30-133 Kraków, z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wp^ywu do Biura
Podawczego LUW w Lublinie — 24 kwietnia 2015 r.), uzupe ^niony pismami z dnia
2 czerwca oraz 15 czerwca 2015 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja linii
kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Otwock —
Lublin odcinek D ^blin — Lublin w km 107,2+83-175,8+50” w zakresie od km
155,600 do km 162,400.
W ramach projektowanej inwestycji na przedmiotowym odcinku przewiduje
si^ wykonanie nast^puj ^cych robót budowlanych:
• przebudowa uk^adu torowego z podtorzem i robotami oko ^otorowymi,
• przebudowa i budowa odwodnienia uk^adu torowego (rowy, odwodnienia
wg^^bne),
• przebudowa i budowa sterowania ruchem kolejowym,
• przebudowa i budowa sieci trakcyjnej wraz z elementami zwi^zanymi
z zasilaniem 3kV,
• przebudowa i budowa sieci i urz^dze^ telekomunikacyjnych wraz
z usuni^ciem przeszkód (kolizji),
• przebudowa i budowa sieci transmisji danych dla potrzeb sterowania
i kierowania ruchem kolejowym,
• przebudowa i budowa sieci i urz^dze^ elektroenergetycznych zasilaj ^cych
odbiory nietrakcyjne,
• usuni^cie kolizji sieci i urz ^dze^ elektroenergetycznych,
• przebudowa i budowa sieci megafonowej nag^o^nienia i urz^dze^ wizualnej
informacji dla podró ^nych,
• przebudowa i budowa sieci i urz ^dze^ koliduj ^cych z inwestycj ^,

•
•

przebudowa i budowa obiektów in^ynierskich,
przebudowa i budowa peronów z doj ^ciami, odwodnieniem i niezb^dnymi
instalacjami oraz elementami ma^ej architektury (zagospodarowanie
peronów) na przystanku obj ^tym zakresem projektu,
• przebudowa równoleg^ych dróg dojazdowych:
o droga dojazdowa do drogi gminnej 112483L strona lewa,
o droga gminna wewn^ trzna dojazdowa do drogi gminnej 112483L strona
prawa,
• przebudowa przejazdów kolejowych wraz z odcinkami dróg w ci ^gu których
znajduj ^ si^ przejazdy oraz dróg równoleg ^ych w obr^bie przejazdu:
o w ci^ gu drogi gminnej nr 112483L w km 158,937 (km ist. 158,989),
o w ci^ gu drogi powiatowej nr 2229L w km 160,050 (km ist. 160,108),
• likwidacja przejazdu,
• rozbiórka obiektów kubaturowych,
• rozbiórka oraz budowa nowych wiat peronowych,
• budowa ekranów akustycznych zgodnie z wymogami decyzji
o ^rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi^wzi^cia.
I. Teren niezb^ dny dla planowanych obiektów budowlanych obj ^tych inwestycj^
w liniach rozgraniczaj^cych — nieruchomo ^ci obj ^te numerami (dzia^ki
umieszczone w nawiasach to dzia ^ki przeznaczone pod inwestycj ^ , które
powstan^ w wyniku zatwierdzenia podzia^u):
• POWIAT LUBELSKI, GMINA JASTKÓW
• obr^b 0008 — Mi^ocin: 369
•

POWIAT LUBELSKI, GMINA KONOPNICA
• obr^b 0016 — Motycz Le^ny: 102, 101 (101/1), 64/9 (64/15)

•

POWIAT LUBELSKI, GMINA KONOPNICA
• obr^ b 0010 — Motycz: 356, 1550/1, 438/2 (438/3), 370/3 (370/4)

•

POWIAT LUBELSKI, GMINA KONOPNICA
o obr^b 002 — Kozubszczyzna: 327/21

II. Teren, na którym wyst^pi ograniczenie w korzystaniu z nieruchomo ^ci w celu
zapewnienia prawa do wej ^cia w teren nieruchomo^ci dla prowadzenia
inwestycji kolejowej — nieruchomo^ci oznaczone numerami (dzia^ki
umieszczone w nawiasach to dzia^ ki, które powstan^ w wyniku zatwierdzenia
podzia^u):
• POWIAT LUBELSKI, GMINA WOJCIECHÓW
o obr^b 0011 — Mi^ocin Kolonia: 207/1, 210

•

POWIAT LUBELSKI, GMINA KONOPNICA
obr^b 0016 — Motycz Le^ny: 216, 369

•

POWIAT LUBELSKI, GMINA KONOPNICA
obr^b 0010 — Motycz: 370/3 (370/5), 1530/1, 386/1, 386/2, 338, 365

Zgodnie z przepisami Kodeksu post ^powania administracyjnego, w Lubelskim
Urz^dzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 (XI pi ^tro,
pok. 1116, tel. 81 74-24-357) w godzinach pracy Urz ^du mo^na uzyska^ informacje
dotycz^ce przedmiotowej inwestycji oraz wnosi ^ uwagi do sprawy.
Zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kpa uwa ^a si^ za dokonane po up ^ywie 14
dni od dnia publicznego og^oszenia obwieszczenia w niniejszej sprawie.
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