
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
 

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 11 marca 2020 r. decyzji Nr 13/BZ/2020 znak: 
WI-XI.7840.1.137.2019.PZ o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę zamierzenia budowlanego 
pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odc. nr 2 od 
km 11,850 do km 24,053 (z wyłączeniem zakresu robót na działkach numer: 1270, 1271 
obręb 0002 Libiąż Wielki jednostka ewidencyjna Chełmek-miasto), w ramach zadania 
inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – 
montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia 
– Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12. Zakres 
zamierzenia budowlanego: • Branża torowa wraz z odwodnieniem: Przebudowa rozjazdów 
w stacji Chełmek; Przebudowa i rozbudowa układu torowego od km 12,371do km 24,053; 
Przebudowa istniejącego odwodnienia na szlakach; Budowa odwodnienia wgłębnego na 
przejeździe kolejowo - drogowym oraz linowego w drodze dojazdowej do przejazdu; Budowa 
oraz odbudowa odwodnienia na stacji Chełmek; Budowa wygrodzeń. • Branża drogowa: 
Remont przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 17,431; • Branża perony i mała 
architektura: Rozbudowa peronów wraz z wiatami oraz małą architekturą: p.o. Chełmek 
Fabryka w km 17.496 oraz p.o. Gorzów Chrzanowski w km 20,510; Budowa studni 
chłonnych przy peronach: p.o. Chełmek Fabryka w km 17,496 oraz p.o. Gorzów 
Chrzanowski w km 20.510. • Branża obiekty kubaturowe: Przebudowa nastawni w km 
16,405; Przebudowa posterunku zwrotniczego w km 17,460 z przebudową schodów 
terenowych i budową zadaszenia. • Branża elektroenergetyka trakcyjna: Przebudowa i 
rozbudowa sieci istniejącej od km 12,200 do km 23,837; Rozbiórka i budowa konstrukcji 
wsporczych - dostosowanie do nowego układu torowego od km 12,200 do km 23,837; 
Rozbiórka i budowa nowej liny nośnej od km 12.200 do km 23,837. 
Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat chrzanowski, 
oświęcimski, gmina Libiąż, Chełmek, Oświęcim, miejscowość: Libiąż, Chełmek, 
Bobrek, Gorzów, Babice, działki ewidencyjne numer: 1114/20 obręb 0001 Libiąż Mały 
jednostka ewidencyjna Libiąż-miasto; 1266/6 obręb 0002 Libiąż Wielki jednostka 
ewidencyjna Libiąż-miasto; 1266/6 obręb 0002 Libiąż Wielki jednostka ewidencyjna 
Chełmek-miasto; 2843/25, 2843/19 obręb 0001 Chełmek jednostka ewidencyjna 
Chełmek-miasto; 1357/6, 1357/5, 1357/2, 1357/4, 1357/7, obręb 0001 Bobrek jednostka 
ewidencyjna Chełmek-obszar wiejski; 1792/7, 1792/2 obręb 0002 Gorzów jednostka 
ewidencyjna Chełmek-obszar wiejski; 2068/13, 2068/11, 2068/12, 2068/10, 2068/1 obręb 
0001 Babice jednostka ewidencyjna Oświęcim-obszar wiejski; 948/11, 2068/19 obręb 
0006 Babice jednostka ewidencyjna Oświęcim-miasto. 
 
W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego związanego 
z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie 
zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu). 
 

Wobec powyższego treść decyzji oraz dokumentacja sprawy (w części, która może być 
zeskanowana) może zostać udostępniona w formie elektronicznej na wniosek przesłany za 
pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres mailowy: wi@malopolska.uw.gov.pl. 
platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka. 
 
Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 
pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2020.283 tekst jednolity) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1. 
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