OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej jako utk, w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), informuję że na wniosek inwestora: PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
„Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Pilawa –Dęblin od km 55,600 do
km 107,283, szlak Garwolin – Ruda Talubska, odcinek 3, od km 61+875 do km 65,382”.
Zakres wnioskowanych zmian, w wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji
Nr 33/III/2017, z dnia 2 lutego 2017 r., dotyczy działki ewidencyjnej nr 1641/9 z obrębu 0013
Rębków, w jednostce ewidencyjnej Gmina Garwolin, powiat garwoliński, województwo
mazowieckie, stanowiącej teren kolejowy zamknięty.
Akta sprawy, zgodnie z przepisami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej jako k.p.a., który mówi
że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój
7 (POK), gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w przedmiotowej sprawie, do czasu wydania
rozstrzygnięcia. Przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 13-16, czwartki godz. 8-12.
Zgodnie z przepisami art. 9ac ust. 1 i 1a utk, wojewoda wysyła zawiadomienie o wszczęciu
postępowania, w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, wnioskodawcy,
a pozostałe strony zawiadamia o wszczęciu tego postępowania, w drodze obwieszczeń, w urzędzie
wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach
internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od
dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane
w dniu 23 sierpnia 2019 r.
W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony
postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.
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