
Poz. 86 
 

DECYZJA Nr 28 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) 

z dnia 22 grudnia 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, 58, 63, 66 i 73), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tomie 1 województwo dolnośląskie: 

a) skreśla się lp. 1642, 

b) po lp. 1642 dodaje się lp. 16421 w brzmieniu: 

„ 

16421 dolnośląskie m. Legnica M. Legnica Piątnica 84/11 2,5817 

”; 

2) w tomie 4 województwo lubuskie: 

a) skreśla się lp. 248, 

b) po lp. 248 dodaje się lp. 2481  w brzmieniu: 

 

 
                                                      
1)  Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 

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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„ 

2481 lubuskie międzyrzecki Skwierzyna M. 3 Skwierzyna 294/9 22,8688

”; 

3) w tomie 5 województwo łódzkie: 

a) skreśla się lp. 615, 

b) po lp. 615 dodaje się lp. 6151 i 6152 w brzmieniu: 

„ 

6151 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/68 2,9660 

6152 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/69 0,3586 

”, 

c) skreśla się lp. 616, 

d) po lp. 616 dodaje się lp. 6161 i 6162  w brzmieniu: 

„ 

6161 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/66 0,2113 

6162 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/67 0,0957 

”, 

e) skreśla się lp. 617, 

f) po lp. 617 dodaje się lp. 6171 i 6172  w brzmieniu: 

„ 

6171 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/64 0,2036 

6172 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/65 0,0156 

”, 

g) skreśla się lp. 625, 

h) po lp. 625 dodaje się lp. 6251 i 6252  w brzmieniu: 

„ 

6251 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/62 0,6510 

6252 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/63 0,3631 

”, 

i) skreśla się lp. 627, 

j) po lp. 627 dodaje się lp. 6271 i 6272  w brzmieniu: 

„ 

6271 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/70 1,7538 

6272 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/71 1,3312 

”, 

k) skreśla się lp. 628, 

l) po lp. 628 dodaje się lp. 6281 i 6282  w brzmieniu: 
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„ 

6281 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/60 1,9461 

6282 łódzkie M. Łódź Łódź - Widzew W-19 1/61 1,5909 

”; 

4) w tomie 6 województwo małopolskie: 

a) skreśla się lp. 1551, 

b) po lp. 1551 dodaje się lp. 15511 i 15512  w brzmieniu: 

„ 

15511 małopolskie miechowski Kozłów Kozłów 1522/2 0,2251 

15512 małopolskie miechowski Kozłów Kozłów 1522/6 4,6938 

”, 

c) skreśla się lp. 1554, 

d) po lp. 1554 dodaje się lp. 15541 w brzmieniu: 

„ 

15541 małopolskie miechowski Kozłów Przysieka 1/25 21,4055

”, 

e) skreśla się lp. 2113, 

f) po lp. 2113 dodaje się lp. 21131 w brzmieniu: 

„ 

21131 małopolskie olkuski Wolbrom Chrząstowice 855/3 4,6548 

”, 

g) skreśla się lp. 2120, 

h) po lp. 2120 dodaje się lp. 21201 w brzmieniu: 

„ 

21201 małopolskie olkuski Wolbrom Gołaczewy 88/3 6,6379 

”, 

i) skreśla się lp. 2164, 

j) po lp. 2164 dodaje się lp. 21641 w brzmieniu: 

„ 

21641 małopolskie olkuski Wolbrom M. Wolbrom 4642/57 27,8020

”, 

k) skreśla się lp. 2165, 

l) po lp. 2165 dodaje się lp. 21651 w brzmieniu: 

„ 

21651 małopolskie olkuski Wolbrom M. Wolbrom 4999/2 16,7982

”, 

m) skreśla się lp. 2390, 2391 i 3019, 
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n) po lp. 3019 dodaje się lp. 30191 w brzmieniu: 

„ 

30191 małopolskie wadowicki Brzeźnica Brzezinka 742/4 0,4842 

”, 

o) skreśla się lp. 3148, 

p) po lp. 3148 dodaje się lp. 31481 i 31482 w brzmieniu: 

„ 

31481 małopolskie wadowicki Stryszów Dąbrówka 1445/4 0,0166 

31482 małopolskie wadowicki Stryszów Dąbrówka 1445/5 0,0145 

”; 

5) w tomie 7 województwo mazowieckie: 

a) skreśla się lp. 62, 

b) po lp. 62 dodaje się lp. 621  w brzmieniu: 

„ 

621 mazowieckie garwoliński Parysów Żabieniec 347 4,0969 

”, 

c) skreśla się lp. 1301, 

d) po lp. 1301 dodaje się lp. 13011 i 13012 w brzmieniu: 

„ 

13011 mazowieckie miński Mińsk 

Mazowiecki 

Mińsk 

Mazowiecki 

2672/31 17,3098

13012 mazowieckie miński Mińsk 

Mazowiecki 

Mińsk 

Mazowiecki 

2672/32 0,3416 

”, 

e) skreśla się lp. 1302, 

f) po lp. 1302 dodaje się lp. 13021 w brzmieniu: 

„ 

13021 mazowieckie miński Mińsk 

Mazowiecki 

Mińsk 

Mazowiecki 

2672/35 3,2394 

”, 

g) skreśla się lp. 1727, 

h) po lp. 1727 dodaje się lp. 17271 w brzmieniu: 

„ 

17271 mazowieckie otwocki Osieck 0008 Osieck 994/31 25,9200

”, 

i) skreśla się lp. 2235, 

j) po lp. 2235 dodaje się lp. 22351 w brzmieniu: 
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„ 

22351 mazowieckie sokołowski Sokołów 

Podlaski 

Sokołów 

Podlaski 

4010/81 14,7509

”, 

k) skreśla się lp. 2588, 

l) po lp. 2588 dodaje się lp. 25881 w brzmieniu: 

„ 

25881 mazowieckie wyszkowski Wyszków-Miasto 0001-Wyszków 3000/81 20,9827

”; 

6) w tomie 8 województwo opolskie: 

a) skreśla się lp. 468, 

b) po lp. 468 dodaje się lp. 4681  w brzmieniu: 

„ 

4681 opolskie kędzierzyńsko-

kozielski 

Pawłowiczki Maciowakrze 62 0,2788 

”, 

c) skreśla się lp. 470, 

d) po lp. 470 dodaje się lp. 4701  w brzmieniu: 

„ 

4701 opolskie kędzierzyńsko-

kozielski 

Pawłowiczki Maciowakrze 64 0,0250 

”, 

e) skreśla się lp. 1567, 

f) po lp. 1567 dodaje się lp. 15671  w brzmieniu: 

„ 

15671 opolskie opolski Dąbrowa Mechnice 221/7 0,0266 

”, 

g) skreśla się lp. 1571, 

h) po lp. 1571 dodaje się lp. 15711  w brzmieniu: 

„ 

15711 opolskie opolski Dąbrowa Mechnice 225/9 0,0261 

”, 

i) skreśla się lp. 1800, 

j) po lp. 1800 dodaje się lp. 18001  w brzmieniu: 

„ 

18001 opolskie opolski Dobrzeń Wielki Czarnowąsy 625/56 0,0282 

”, 
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k) skreśla się lp. 1948, 

l) po lp. 1948 dodaje się lp. 19481  w brzmieniu: 

„ 

19481 opolskie opolski Niemodlin Grodziec 45 0,3300 

”, 

m) skreśla się lp. 1952, 

n) po lp. 1952 dodaje się lp. 19521  w brzmieniu: 

„ 

19521 opolskie opolski Niemodlin Szydłowiec 

Śląski 

96/2 3,6000 

”, 

o) skreśla się lp. 2269, 

p) po lp. 2269 dodaje się lp. 22691  w brzmieniu: 

„ 

22691 opolskie prudnicki Biała Krobusz 21/7 0,4857 

”, 

q) skreśla się lp. 2270, 

r) po lp. 2270 dodaje się lp. 22701  w brzmieniu: 

„ 

22701 opolskie prudnicki Biała Krobusz 151/26 0,7077 

”, 

s) skreśla się lp. 2271, 

t) po lp. 2271 dodaje się lp. 22711  w brzmieniu: 

„ 

22711 opolskie prudnicki Biała Krobusz 256/114 0,1485 

”, 

u) skreśla się lp. 2272, 

v) po lp. 2272 dodaje się lp. 22721  w brzmieniu: 

„ 

22721 opolskie prudnicki Biała Krobusz 292/127 0,7220 

”, 

w) skreśla się lp. 2273, 

x) po lp. 2273 dodaje się lp. 22731  w brzmieniu: 

„ 

22731 opolskie prudnicki Biała Krobusz 508/35 1,3248 

”; 
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7) w tomie 9 województwo podkarpackie: 

a) skreśla się lp. 43, 

b) po lp. 43 dodaje się lp. 431  w brzmieniu: 

„ 

431 podkarpackie dębicki Dębica M. 2 810/75 13,3658

”, 

c) skreśla się lp. 258, 

d) po lp. 258 dodaje się lp. 2581  w brzmieniu: 

„ 

2581 podkarpackie łańcucki Łańcut Głuchów 774/4 4,2900 

”, 

e) po lp. 760 dodaje się lp. 7601 – 7605  w brzmieniu: 

„ 

7601 podkarpackie przemyski Żurawica Wyszatyce 281 0,5500 

7602 podkarpackie przemyski Żurawica Wyszatyce 329 0,1200 

7603 podkarpackie przemyski Żurawica Wyszatyce 351 0,0200 

7604 podkarpackie przemyski Żurawica Wyszatyce 352 0,0700 

7605 podkarpackie przemyski Żurawica Wyszatyce 353 0,0900 

”; 

8) w tomie 10 województwo podlaskie: 

a) skreśla się lp. 102, 

b) po lp. 102 dodaje się lp. 1021  w brzmieniu: 

„ 

1021 podlaskie białostocki Turośń Kościelna 27 Trypucie 193/4 16,0275

”, 

c) skreśla się lp. 301, 

d) po lp. 301 dodaje się lp. 3011  w brzmieniu: 

„ 

3011 podlaskie M. Białystok Białystok Białostoczek 

Płd. 

789 2,0175 

”; 

9) w tomie 11 województwo pomorskie skreśla się lp. 1300, 1323 oraz 1381; 

10) w tomie 13 województwo świętokrzyskie: 

a) skreśla się lp. 314, 

b) po lp. 314 dodaje się lp. 3141  w brzmieniu: 
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„ 

3141 świętokrzyskie jędrzejowski Jędrzejów - miasto 3 - Jędrzejów 212/34 11,9081

”; 

11) w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie: 

a) skreśla się lp. 19, 

b) po lp. 19 dodaje się lp. 191 w brzmieniu: 

„ 

191 warmińsko-

mazurskie 

bartoszycki Sępopol 0037 Wiatrowiec 144/9 2,8700

”, 

c) skreśla się lp. 239, 

d) po lp. 239 dodaje się lp. 2391 w brzmieniu: 

„ 

2391 warmińsko-

mazurskie 

elbląski Tolkmicko Suchacz 24 0,0965 

”, 

e) skreśla się lp. 790, 

f) po lp. 790 dodaje się lp. 7901 i 7902 w brzmieniu: 

„ 

7901 warmińsko-

mazurskie 

piski Biała Piska 0013 Kaliszki 12/1 8,4125 

7902 warmińsko-
mazurskie 

piski Biała Piska 0013 Kaliszki 12/2 0,0675 

”, 

g) skreśla się lp. 793, 

h) po lp. 793 dodaje się lp. 7931 – 7933 w brzmieniu: 

„ 

7931 warmińsko-

mazurskie 

piski Biała Piska 0013 Kaliszki 654/3 1,6150 

7932 warmińsko-
mazurskie 

piski Biała Piska 0013 Kaliszki 654/4 0,1141 

7933 warmińsko-
mazurskie 

piski Biała Piska 0013 Kaliszki 654/5 0,1120 

”; 

12) w tomie 15 województwo wielkopolskie: 

a) skreśla się lp. 61, 

b) po lp. 61 dodaje się lp. 611 w brzmieniu: 
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„ 

611 wielkopolskie czarnkowsko-

trzcianecki 

Czarnków Góra  557/4 2,3499 

”, 

c) skreśla się lp. 667, 

d) po lp. 667 dodaje się lp. 6671 w brzmieniu: 

„ 

6671 wielkopolskie jarociński Jarocin Cielcza 1198/6 8,2888 

”, 

e) skreśla się lp. 680, 

f) po lp. 680 dodaje się lp. 6801 w brzmieniu: 

„ 

6801 wielkopolskie jarociński Jarocin Radlin 85/7 6,6728 

”, 

g) skreśla się lp. 3529, 4336 i 4337, 

h) po lp. 4337 dodaje się lp. 43371 w brzmieniu: 

„ 

43371 wielkopolskie rawicki Bojanowo Gołaszyn 215 1,7400 

”, 

i) skreśla się lp. 4366, 

j) po lp. 4366 dodaje się lp. 43661 w brzmieniu: 

„ 

43661 wielkopolskie rawicki Jutrosin Płaczkowo 138 0,1150 

”, 

k) skreśla się lp. 4370, 

l) po lp. 4370 dodaje się lp. 43701 w brzmieniu: 

„ 

43701 wielkopolskie rawicki Jutrosin Rogożewo 13 0,6763 

”, 

m) skreśla się lp. 4371, 

n) po lp. 4371 dodaje się lp. 43711 w brzmieniu: 

„ 

43711 wielkopolskie rawicki Jutrosin Rogożewo 92 1,3677 

”, 

o) skreśla się lp. 4372, 

p) po lp. 4372 dodaje się lp. 43721 w brzmieniu: 
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„ 

43721 wielkopolskie rawicki Jutrosin Rogożewo 104 0,2763 

”, 

q) skreśla się lp. 4373, 

r) po lp. 4373 dodaje się lp. 43731 w brzmieniu: 

„ 

43731 wielkopolskie rawicki Jutrosin Rogożewo 112 0,1667 

”, 

s) skreśla się lp. 4374, 

t) po lp. 4374 dodaje się lp. 43741 w brzmieniu: 

„ 

43741 wielkopolskie rawicki Jutrosin Rogożewo 122 1,5739 

”, 

u) skreśla się lp. 4391, 

v) po lp. 4391 dodaje się lp. 43911 w brzmieniu: 

„ 

43911 wielkopolskie rawicki Miejska Górka Sobiałkowo 349 1,4400 

”, 

w) skreśla się lp. 4393, 

x) po lp. 4393 dodaje się lp. 43931 w brzmieniu: 

„ 

43931 wielkopolskie rawicki Miejska Górka Oczkowice 358 1,0400 

”, 

y) skreśla się lp. 4426, 

z) po lp. 4426 dodaje się lp. 44261 w brzmieniu: 

„ 

44261 wielkopolskie rawicki Rawicz Izbice 87 1,3854 

”, 

za) skreśla się lp. 4427, 

zb) po lp. 4427 dodaje się lp. 44271 w brzmieniu: 

„ 

44271 wielkopolskie rawicki Rawicz Izbice 107 3,1026 

”, 

zc) skreśla się lp. 4428, 

zd) po lp. 4428 dodaje się lp. 44281 w brzmieniu: 
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„ 

44281 wielkopolskie rawicki Rawicz Izbice 300 1,3957 

”, 

ze) skreśla się lp. 4429, 

zf) po lp. 4429 dodaje się lp. 44291 w brzmieniu: 

„ 

44291 wielkopolskie rawicki Rawicz Izbice 305 0,0907 

”, 

zg) skreśla się lp. 4430, 

zh) po lp. 4430 dodaje się lp. 44301 w brzmieniu: 

„ 

44301 wielkopolskie rawicki Rawicz Izbice 310 2,7086 

”, 

zi) skreśla się lp. 4431, 

zj) po lp. 4431 dodaje się lp. 44311 w brzmieniu: 

„ 

44311 wielkopolskie rawicki Rawicz Izbice 349 0,2295 

”, 

zk) skreśla się lp. 4435, 

zl) po lp. 4435 dodaje się lp. 44351 w brzmieniu: 

„ 

44351 wielkopolskie rawicki Rawicz Masłowo 34 0,0176 

”, 

zm) skreśla się lp. 4441, 

zn) po lp. 4441 dodaje się lp. 44411 w brzmieniu: 

„ 

44411 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnówka 519 0,4100 

”, 

zo) skreśla się lp. 4442, 

zp) po lp. 4442 dodaje się lp. 44421 w brzmieniu: 

„ 

44421 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnówka 529 0,6900 

”, 

zq) skreśla się lp. 4445, 

zr) po lp. 4445 dodaje się lp. 44451 w brzmieniu: 
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„ 

44451 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnówka 542 0,1100 

”, 

zs) skreśla się lp. 4446, 

zt) po lp. 4446 dodaje się lp. 44461 w brzmieniu: 

„ 

44461 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnówka 545 0,0500 

”, 

zu) skreśla się lp. 4447, 

zv) po lp. 4447 dodaje się lp. 44471 w brzmieniu: 

„ 

44471 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnówka 546 0,0300 

”, 

zw) skreśla się lp. 4448, 

zx) po lp. 4448 dodaje się lp. 44481 w brzmieniu: 

„ 

44481 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnowa 589 0,2987 

”, 

zy) skreśla się lp. 4449, 

zz) po lp. 4449 dodaje się lp. 44491 w brzmieniu: 

„ 

44491 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnowa 590 0,2770 

”, 

zza) skreśla się lp. 4452, 

zzb) po lp. 4452 dodaje się lp. 44521 w brzmieniu: 

„ 

44521 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnowa 877 0,0009 

”, 

zzc) skreśla się lp. 4453, 

zzd) po lp. 4453 dodaje się lp. 44531 w brzmieniu: 

 

„ 

44531 wielkopolskie rawicki Rawicz Sarnowa 893/1 0,2070 

”, 

zze) skreśla się lp. 4463, 

zzf) po lp. 4463 dodaje się lp. 44631 w brzmieniu: 
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„ 

44631 wielkopolskie rawicki Rawicz M. Rawicz 1886 0,3212 

”; 

13) w tomie 16 województwo zachodniopomorskie: 

a) skreśla się lp. 970, 

b) po lp. 970 dodaje się lp. 9701 i 9702  w brzmieniu: 

„ 

9701 zachodniopomorskie policki Kołbaskowo Stobno 127/13 0,1016 

9702 zachodniopomorskie policki Kołbaskowo Stobno 127/14 12,8000

”. 

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak 




