
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. 

Poz. 63 
 

DECYZJA NR 22 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) 

z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, 

jako terenów zamkniętych  

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje: 

§ 1. W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie 

ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR 

poz. 25, 51 i 58), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tomie 1 województwo dolnośląskie: 

a) skreśla się lp. 1072, 

b) po lp. 1072 dodaje się lp. 10721 w brzmieniu: 

„ 

10721 dolnośląskie lubiński Lubin M. obręb 2 379 1,5910 

”, 

c) skreśla się lp. 2065, 

d) po lp. 2065 dodaje się lp. 20651 w brzmieniu: 

„ 

20651 dolnośląskie strzeliński Borów Boreczek 69/6 5,2000 

”; 

                                                      
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 

2014 r. poz. 897. 
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2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie skreśla się lp. 1070; 

3) w tomie 3 województwo lubelskie: 

a) skreśla się lp. 48, 

b) po lp. 48 dodaje się lp. 481 i 482  w brzmieniu: 

„ 

481 dolnośląskie bialski Terespol-gmina Małaszewicze 21/50 0,4522 

482 dolnośląskie bialski Terespol-gmina Małaszewicze 21/51 99,0403 

”, 

c) skreśla się lp. 1666, 

d) po lp. 1666 dodaje się lp. 16661  w brzmieniu: 

„ 

16661 dolnośląskie rycki Dęblin 6 OBRĘB NR 6 4/5 11,3482 

”; 

4) w tomie 5 województwo łódzkie po lp. 3133 dodaje się lp. 31331  w brzmieniu: 

„ 

31331 łódzkie zduńskowolski Zduńska Wola 

M. 

2 88/34 0,0231 

”; 

5) w tomie 6 województwo małopolskie: 

a) skreśla się lp. 270, 

b) po lp. 270 dodaje się lp. 2701 i 2702  w brzmieniu: 

„ 

2701 małopolskie gorlicki Łużna Wola Łużańska 622/5 0,0363 

2702 małopolskie gorlicki Łużna Wola Łużańska 622/10 2,3800 

”, 

c) skreśla się lp. 462, 

d) po lp. 462 dodaje się lp. 4621  w brzmieniu: 

„ 

4621 małopolskie limanowski Dobra Porąbka 256/1 7,1100 

”, 

e) skreśla się lp. 1004, 

f) po lp. 1004 dodaje się lp. 10041  w brzmieniu: 

„ 

10041 małopolskie M. Kraków Podgórze 52 1/45 0,1323 

”, 

g) skreśla się lp. 1195, 

h) po lp. 1195 dodaje się lp. 11951  w brzmieniu: 
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„ 

11951 małopolskie M. Nowy 

Sącz 

Nowy Sącz M. 112 121/1 0,8640 

”, 

i) skreśla się lp. 1902, 

j) po lp. 1902 dodaje się lp. 19021  w brzmieniu: 

„ 

19021 małopolskie nowosądecki Rytro Rytro 860/7 2,6300 

”, 

k) skreśla się lp. 1946 i 2633, 

l) po lp. 2633 dodaje się lp. 26331 i 26332  w brzmieniu: 

„ 

26331 małopolskie tarnowski Żabno M. Żabno 1680/4 2,5003 

26332 małopolskie tarnowski Żabno M. Żabno 1680/6 1,5483 

”, 

m) skreśla się lp. 3002 i 3003, 

n) po lp. 3003 dodaje się lp. 30031  w brzmieniu: 

„ 

30031 małopolskie wadowicki Andrychów M. Andrychów 

Miasto 

1956/12 0,0897 

”, 

o) skreśla się lp. 3027, 

p) po lp. 3027 dodaje się lp. 30271  w brzmieniu: 

„ 

30271 małopolskie wadowicki Kalwaria 

Zebrzydowska 

Barwałd Górny 1774/3 4,5960 

”, 

q) skreśla się lp. 3046, 

r) po lp. 3046 dodaje się lp. 30461  w brzmieniu: 

 

 

 

„ 

30461 małopolskie wadowicki Kalwaria 

Zebrzydowska 

Podolany 578/2 3,5284 

”, 

s) skreśla się lp. 3200, 
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t) po lp. 3200 dodaje się lp. 32001  w brzmieniu: 

„ 

32001 małopolskie wadowicki Wadowice Klecza Dolna 1960/4 5,5415 

”, 

u) skreśla się lp. 3239, 

v) po lp. 3239 dodaje się lp. 32391  w brzmieniu: 

„ 

32391 małopolskie wadowicki Wadowice M. 0011-Wadowice 11169/5 3,9096 

”, 

w) skreśla się lp. 3296; 

6) w tomie 7 województwo mazowieckie: 

a) skreśla się lp. 115, 

b) po lp. 115 dodaje się lp. 1151 i 1152  w brzmieniu: 

„ 

1151 mazowieckie grodziski Baranów 0003-Boża Wola 1/1 4,3600 

1152 mazowieckie grodziski Baranów 0003-Boża Wola 1/2 0,0669 

”, 

c) po lp. 472 dodaje się lp. 4721  w brzmieniu: 

„ 

4721 mazowieckie łosicki Platerów 20 Platerów 515/32 0,1880 

”, 

d) skreśla się lp. 782 i 2452, 

e) po lp. 2452 dodaje się lp. 24521  w brzmieniu: 

„ 

24521 mazowieckie wołomiński Klembów Lipka 390/4 3,6665 

”, 

f) skreśla się lp. 2455, 

g) po lp. 2455 dodaje się lp. 24551 i 24552  w brzmieniu: 

„ 

24551 mazowieckie wołomiński Klembów Pasek 441/3 0,0430 

24552 mazowieckie wołomiński Klembów Pasek 441/11 11,7236 

”; 

 

 

7) w tomie 8 województwo opolskie: 

a) skreśla się lp. 1033, 

b) po lp. 1503 dodaje się lp. 15031  w brzmieniu: 
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„ 

15031 opolskie opolski Dąbrowa Dąbrowa 53/3 0,0902 

”; 

8) w tomie 9 województwo podkarpackie: 

a) skreśla się lp. 5, 

b) po lp. 5 dodaje się lp. 51  w brzmieniu: 

„ 

51 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne – 

miasto 

Ustrzyki Dolne 1751/16 13,1662 

”, 

c) skreśla się lp. 29, 

d) po lp. 29 dodaje się lp. 291  w brzmieniu: 

„ 

291 podkarpackie dębicki Dębica Pustków 372/2 14,5800 

”, 

e) skreśla się lp. 579 – 583, 603 – 607, 616, 634 – 659, 676 – 682, 686 – 690 oraz 967, 

f) po lp. 967 dodaje się lp. 9671  w brzmieniu: 

„ 

9671 podkarpackie stalowowolski Zaleszany Kępie 

Zaleszańskie 

713/3 7,9200 

”; 

9) w tomie 11 województwo pomorskie: 

a) skreśla się lp. 746, 

b) po lp. 746 dodaje się lp. 7461  w brzmieniu: 

„ 

7461 pomorskie kartuski Żukowo Borkowo 7/2 0,0769 

”, 

c) skreśla się lp. 747, 

d) po lp. 747 dodaje się lp. 7471  w brzmieniu: 

„ 

7471 pomorskie kartuski Żukowo Borkowo 13/1 0,0343 

”, 

e) skreśla się lp. 748, 

f) po lp. 748 dodaje się lp. 7481  w brzmieniu: 

„ 

7481 pomorskie kartuski Żukowo Borkowo 14/1 0,1377 

”, 
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g) skreśla się lp. 1116, 

h) po lp. 1116 dodaje się lp. 11161  w brzmieniu: 

„ 

11161 pomorskie lęborski Nowa Wieś 

Lęborska 

Leśnice 7/8 7,2223 

”, 

i) skreśla się lp. 1118, 

j) po lp. 1118 dodaje się lp. 11181  w brzmieniu: 

„ 

11181 pomorskie lęborski Nowa Wieś 

Lęborska 

Lędziechowo 6/4 7,3397 

”, 

k) skreśla się lp. 1149, 

l) po lp. 1149 dodaje się lp. 11491  w brzmieniu: 

„ 

11491 pomorskie lęborski Wicko Łebieniec 316/4 8,3348 

”, 

m) skreśla się lp. 2389, 

n) po lp. 2389 dodaje się lp. 23891  w brzmieniu: 

 

„ 

23891 pomorskie pucki Jastarnia Jastarnia 1/2 0,4482 

”, 

o) skreśla się lp. 2571, 

p) po lp. 2571 dodaje się lp. 25711  w brzmieniu: 

„ 

25711 pomorskie słupski Ustka Charnowo 323/2 10,9520 

”, 

q) skreśla się lp. 2871; 

10) w tomie 12 województwo śląskie: 

a) lp. 15731 otrzymuje brzmienie: 

„ 

15731 śląskie bieruńsko - 

lędziński 

Bieruń Bieruń Stary 5 1004/135 0,0121 

”, 

 

b) lp. 26391 otrzymuje brzmienie: 
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„ 

26391 śląskie cieszyński Wisła Wisła 6 132/23 0,0052 

”, 

c) lp. 26401 otrzymuje brzmienie: 

„ 

26401 śląskie cieszyński Wisła Wisła 6 139/13 0,0083 

”, 

d) lp. 28671 otrzymuje brzmienie: 

„ 

28671 śląskie częstochowski Mykanów Cykarzew Stary 4 981/5 1,9938 

”, 

e) skreśla się lp. 4190, 

f) po lp. 4190 dodaje się lp. 41901 w brzmieniu: 

„ 

41901 śląskie kłobucki Wręczyca Wielka Kuleje  209/21 10,7214 

”, 

g) lp. 45391 otrzymuje brzmienie: 

„ 

45391 śląskie lubliniecki Herby Herby  884/5 10,8293 

”, 

h) skreśla się lp. 8094, 

i) po lp. 8094 dodaje się lp. 80941 w brzmieniu: 

„ 

80941 śląskie m.Katowice Katowice M. Podlesie 2 2657/162 0,1656 

”, 

j) skreśla się lp. 8095, 

k) po lp. 8095 dodaje się lp. 80951 w brzmieniu: 

„ 

80951 śląskie m.Katowice Katowice M. Podlesie 2 2655/162 0,2969 

”, 

l) skreśla się lp. 10472, 

m) po lp. 10472 dodaje się lp. 104721 w brzmieniu: 

„ 

104721 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5660/169 0,3817 

”, 

n) skreśla się lp. 10473, 

o) po lp. 10473 dodaje się lp. 104731 w brzmieniu: 



Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju – 8 –  Poz. 63  

„ 

104731 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5662/186 0,6164 

”, 

p) skreśla się lp. 10474, 

q) po lp. 10474 dodaje się lp. 104741 w brzmieniu: 

„ 

104741 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5664/193 1,3756 

”, 

r) skreśla się lp. 10475, 

s) po lp. 10475 dodaje się lp. 104751 w brzmieniu: 

„ 

104751 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5668/207 0,3130 

”, 

t) skreśla się lp. 10476, 

u) po lp. 10476 dodaje się lp. 104761 w brzmieniu: 

„ 

104761 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5670/216 0,6236 

”, 

v) skreśla się lp. 10477, 

w) po lp. 10477 dodaje się lp. 104771 w brzmieniu: 

„ 

104771 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5672/223 0,3672 

”, 

x) skreśla się lp. 10478, 

y) po lp. 10478 dodaje się lp. 104781 w brzmieniu: 

„ 

104781 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5674/230 0,0441 

”, 

z) skreśla się lp. 10479, 

za) po lp. 10479 dodaje się lp. 104791 w brzmieniu: 

„ 

104791 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5676/231 0,4672 

”, 

zb) skreśla się lp. 10480, 

zc) po lp. 10480 dodaje się lp. 104801 w brzmieniu: 
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„ 

104801 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5678/232 0,1061 

”, 

zd) skreśla się lp. 10481, 

ze) po lp. 10481 dodaje się lp. 104811 w brzmieniu: 

„ 

104811 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5680/233 0,4622 

”, 

zf) skreśla się lp. 10482, 

zg) po lp. 10482 dodaje się lp. 104821 w brzmieniu: 

 

„ 

104821 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5682/234 0,4895 

”, 

zh) skreśla się lp. 10483, 

zi) po lp. 10483 dodaje się lp. 104831 w brzmieniu: 

„ 

104831 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5684/246 0,7083 

”, 

zj) skreśla się lp. 10484, 

zk) po lp. 10484 dodaje się lp. 104841 w brzmieniu: 

„ 

104841 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5686/252 0,0554 

”, 

zl) skreśla się lp. 10485, 

zm) po lp. 10485 dodaje się lp. 104851 w brzmieniu: 

„ 

104851 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5692/261 0,8685 

”, 

zn) skreśla się lp. 10490, 

zo) po lp. 10490 dodaje się lp. 104901 w brzmieniu: 

„ 

104901 śląskie m.Rybnik Rybnik M. Rybnik 3 5709/270 0,2117 

”, 

zp) skreśla się lp. 14027, 

zq) po lp. 14027 dodaje się lp. 140271 w brzmieniu: 
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„ 

140271 śląskie raciborski Racibórz Studzienna 4 1581/1 0,0950 

”; 

11) w tomie 13 województwo świętokrzyskie: 

a) skreśla się lp. 34, 

b) po lp. 34 dodaje się lp. 341 w brzmieniu: 

„ 

341 świętokrzyskie buski Busko-Zdrój – 

obszar wiejski 

0032 Siesławice 65/17 0,0174 

”, 

c) skreśla się lp. 35 i 38, 

d) po lp. 38 dodaje się lp. 381 w brzmieniu: 

„ 

381 świętokrzyskie buski Busko-Zdrój – 

obszar wiejski 

0032 Siesławice 65/25 2,3594 

”, 

e) skreśla się lp. 43, 

f) po lp. 43 dodaje się lp. 431 i 432  w brzmieniu: 

 „ 

431 świętokrzyskie buski Busko-Zdrój – 

obszar wiejski 

0040 Wełecz 419/10 0,3317 

432 świętokrzyskie buski Busko-Zdrój – 
obszar wiejski 

0040 Wełecz 419/11 10,6952 

”, 

g) skreśla się lp. 45, 

h) po lp. 45 dodaje się lp. 451 w brzmieniu: 

„ 

451 świętokrzyskie buski Busko-Zdrój – 

obszar wiejski 

0040 Wełecz 419/13 6,4781 

”, 

i) skreśla się lp. 321, 

j) po lp. 321 dodaje się lp. 3211 w brzmieniu: 

„ 

3211 świętokrzyskie jędrzejowski Małogoszcz – 

obszar wiejski 

Zakrucze 3/3 6,0839 

”, 

k) skreśla się lp. 324, 

l) po lp. 324 dodaje się lp. 3241 – 3244  w brzmieniu: 
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„ 

3241 świętokrzyskie jędrzejowski Małogoszcz – 

obszar wiejski 

Zakrucze 3350/3 0,0724 

3242 świętokrzyskie jędrzejowski Małogoszcz – 
obszar wiejski 

Zakrucze 3350/5 0,0827 

3243 świętokrzyskie jędrzejowski Małogoszcz – 
obszar wiejski 

Zakrucze 3350/18 0,7963 

3244 świętokrzyskie jędrzejowski Małogoszcz – 
obszar wiejski 

Zakrucze 3350/19 16,0310 

”, 

m) skreśla się lp. 846, 

n) po lp. 846 dodaje się lp. 8461 w brzmieniu: 

„ 

8461 świętokrzyskie kielecki Morawica 5 Chałupki 99/1 2,0394 

”, 

o) skreśla się lp. 853, 

p) po lp. 853 dodaje się lp. 8531 w brzmieniu: 

„ 

8531 świętokrzyskie kielecki Morawica 11 Kawczyn 139/1 0,5833 

”, 

q) skreśla się lp. 927, 

r) po lp. 927 dodaje się lp. 9271 w brzmieniu: 

„ 

9271 świętokrzyskie konecki Końskie - miasto 3 Obręb 3 1291/136 3,4637 

”, 

s) skreśla się lp. 957, 

t) po lp. 957 dodaje się lp. 9571 w brzmieniu: 

„ 

9571 świętokrzyskie konecki Stąporków – 

obszar wiejski 

32 Wąglów 622/7 16,5800 

”; 

12) w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie: 

a) skreśla się lp. 18, 

b) po lp. 18 dodaje się lp. 181 w brzmieniu: 
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„ 

181 warmińsko-

mazurskie 

bartoszycki Sępopol 33 - Śmiardowo 144 0,7000 

”, 

c) skreśla się lp. 233, 

d) po lp. 233 dodaje się lp. 2331 w brzmieniu: 

„ 

2331 warmińsko-

mazurskie 

elbląski Tolkmicko Chojnowo 8 0,1800 

”, 

e) skreśla się lp. 234, 

f) po lp. 234 dodaje się lp. 2341 w brzmieniu: 

„ 

2341 warmińsko-

mazurskie 

elbląski Tolkmicko Chojnowo 7 3,6500 

”, 

g) skreśla się lp. 235, 

h) po lp. 235 dodaje się lp. 2351 w brzmieniu: 

„ 

2351 warmińsko-

mazurskie 

elbląski Tolkmicko Chojnowo 17 2,4100 

”, 

i) skreśla się lp. 236, 

j) po lp. 236 dodaje się lp. 2361 w brzmieniu: 

„ 

2361 warmińsko-

mazurskie 

elbląski Tolkmicko Chojnowo 6 3,6000 

”, 

k) skreśla się lp. 240, 

l) po lp. 240 dodaje się lp. 2401 w brzmieniu: 

 

„ 

2401 warmińsko-

mazurskie 

elbląski Tolkmicko Kamionek Wielki 216 3,9700 

”, 

m) skreśla się lp. 241, 

n) po lp. 241 dodaje się lp. 2411 w brzmieniu: 
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„ 

2411 warmińsko-

mazurskie 

elbląski Tolkmicko Kamionek Wielki 8 1,9451 

”, 

o) skreśla się lp. 276, 

p) po lp. 276 dodaje się lp. 2761 w brzmieniu: 

„ 

2761 warmińsko-

mazurskie 

ełcki Ełk 0055 Woszczele 143/5 7,8405 

”, 

q) skreśla się lp. 665, 

r) po lp. 665 dodaje się lp. 6651 w brzmieniu: 

„ 

6651 warmińsko-

mazurskie 

olsztyński Biskupiec 

Miasto 

1 Miasto Biskupiec 

1 

21/2 1,6836 

”; 

13) w tomie 16 województwo zachodniopomorskie: 

a) skreśla się lp. 126, 

b) po lp. 126 dodaje się lp. 1261 w brzmieniu: 

„ 

1261 zachodniopomorskie drawski Drawsko 

Pomorskie 

Drawsko 

Pomorskie 14 

9/8 4,5134 

”, 

c) po lp. 829 dodaje się lp. 8291 i 8292  w brzmieniu: 

„ 

8291 zachodniopomorskie M. Szczecin Szczecin M. Śródmieście 51 22/1 0,0140 

8292 zachodniopomorskie M. Szczecin Szczecin M. Śródmieście 51 22/3 0,0211 

”. 

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 Minister Infrastruktury i Rozwoju : w zast. Adam Zdziebło 
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