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Warszawa, 22 grudnia 2020 r. 
 

Sz. P. Jan Maga 
Dyrektor Projektu 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

pismo dot.: decyzji lokalizacyjnych / decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

W nawiązaniu do otrzymywanej korespondencji / dokumentów dotyczących 
monitorowanego zamówienia odnotowaliśmy, że uzyskiwano decyzje lokalizacyjne w postaci 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jak i decyzje o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej. Ponadto zauważyliśmy, że Inwestor uzyskiwał decyzje o pozwoleniu na budowę / 
rozbiórkę od dwóch organów – starostów oraz wojewody śląskiego. Mając powyższe na uwadze 
zwracam się z prośbą o: 

 
1. informację dla jakich zakresów uzyskiwano decyzje lokalizacyjne; 
2. informację dla jakich zakresów uzyskiwano decyzje o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę od 

organów administracji architektoniczno-budowlanej; 
3. potwierdzenie, że Inwestor posiada wszelkie niezbędne decyzje lokalizacyjne dla całego 

zakresu robót objętych Kontraktem; 
4. potwierdzenie, iż Inwestor posiada wszelkie niezbędne decyzje o pozwoleniu na budowę / 

rozbiórkę dla całego zakresu robót objętych Kontraktem (z wyjątkiem zakresu „ulicy 
Towarowej”); 

5. przekazanie kompletu decyzji lokalizacyjnych dla Zamówienia; 
6. przekazanie kompletu decyzji o pozwoleniu na budowę dla Zamówienia. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
Grzegorz Makowski 
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 
Do wiadomości: 
1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A. 
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Warszawa, 28 lipca 2021 r. 
 

Sz. P. Jan Maga 
Dyrektor Projektu 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
 

pismo dot.: decyzji lokalizacyjne / decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę 
 
 
Korespondencja związana: 

1. Pismo Fundacji z dnia 22 grudnia 2020 r. 
2. Pismo PKP PLK S.A. IRRK 4/3/1.217.32.2021.IRE-01764-I z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

Pismem [2] poinformowali Państwo nas o uzyskanych w ramach Zamówienia decyzjach lokalizacyjnych jak i o 
decyzjach o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę. Z informacji tych wynika, iż w ramach Zamówienia Spółka uzyskała: 
• 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego od Wojewody; 
• 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego od Burmistrza / Prezydenta; 
• 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej od Wojewody; 
• 13 decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę od Wojewody; 
• 1 decyzję o pozwoleniu na budowę od Starosty. 

 
Mając powyższe na uwadze zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: 
1. Czy zakres uzyskanych pozwoleń (w głównej mierze decyzji o pozwoleniu na budowę) uwzględnia zakres Zmian 

jakie zostały do Kontraktu już wprowadzone? 
2. Dla jakiego zakresu Kontraktu zostały uzyskane zezwolenia na realizację robót budowlanych jeśli chodzi o przejście 

w Poraju (przejście w poziomie szyn czy przejście podziemne) zakładając, iż wg informacji otrzymanych od Państwa 
[2] wszystkie pozwolenia zostały uzyskane dla zakresu zgodnego z Kontraktem? 

3. Czy dla pozostałego obszaru inwestycji, dla którego nie zostały uzyskane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w oparciu o które zostały 
uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę? 

 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Grzegorz Makowski 
Kierownik Projektu Pakty Uczciwości 
– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE 

Fundacja im. Stefana Batorego 

 
Do wiadomości: 
1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A. 






