OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 7 czerwca 2019 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla:
inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
inwestycja: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace
przygotowawcze” 4. Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki od km 18+011 do km 30+989.
Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa
odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów
oraz kolektorów. Budowa lub przebudowa peronów. Budowa miejsc parkingowych oraz dojść
do przejść podziemnych. Przebudowa przejazdu kolejowego. Budowa lub przebudowa przejść
podziemnych. Przebudowa mostów oraz wiaduktu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem
kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na
terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa lub
przebudowa sieci trakcyjnej. Przebudowa kabli zasilaczy trakcyjnych. Usunięcie kolizji
z istniejącą infrastrukturą podziemną”. Adres inwestycji: działki ew.: nr 1/8 z obrębu 0024, 06-03
Milanówek, w gminie Milanówek, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK,
w godzinach pon. 13.00-16.00, czw. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 26 czerwca 2019 r.
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