OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej utk oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) – dalej jako ustawa ooś informuję, że na wniosek inwestora:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez
Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 2 grudnia 2019 r., decyzja Nr 148/SPEC/2019 o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą:
Budowa i przebudowa stacji Warszawa Zachodnia – część A, w ramach zadania „Wykonanie
dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną
dokumentacją, dla realizacji robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa
Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na
odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”.
Działki usytuowania obiektu znajdujące się na terenie dzielnic Wola i Ochota Miasta
Stołecznego Warszawy:
- działki znajdujące się w liniach rozgraniczających inwestycji (w nawiasach podano numery
dziełek ewidencyjnych przed podziałem):
 dzielnica Wola Miasta Stołecznego Warszawy
obręb 6-14-04– działki nr ew.: 1/12, 1/11, 1/66, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23,
1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40,
1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57,
1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/67;
obręb 6-14-03– działki nr ew.: 6/66, 6/26, 22/20, 22/115, 22/21, 22/22, 22/23, 22/114, 22/24,
22/25, 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/32, 22/119 (22/46), 22/121 (22/46), 22/47,
22/49, 22/55, 22/57, 22/58, 22/59, 22/60, 22/61, 22/4, 22/110;
 dzielnica Ochota Miasta Stołecznego Warszawy
obręb 2-03-04– działka nr ew.: 18/1;
obręb 2-03-02– działka nr ew.: 1;
obręb 2-03-01– działki nr ew.: 42, 46;
obręb 2-02-03– działki nr ew.: 3, 46/2 (46)
- działki objęte ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia
na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej (w nawiasach podano numery dziełek
ewidencyjnych przed podziałem) :
obręb 6-14-03– działki nr ew.: 22/48, 22/50, 22/51, 22/52, 22/54;
obręb 6-14-04– działki nr ew.: 1/8, 2;
obręb 6-05-06– działka nr ew.: 19;
obręb 2-02-03– działka nr ew.: 46/1 (46)
obręb 6-04-07– działka nr ew.: 36;
obręb 6-04-08– działka nr ew.: 133/1
obręb 2-03-02– działki nr ew.: 3, 2/2
Inwestycja będzie wymagała zatwierdzenia podziałów nieruchomości wskazanych poniżej
(w nawiasach podano numery dziełek ewidencyjnych po podziale):
obręb 6-14-03– działki nr ew.: 22/46 (22/119, 22/120, 22/121);
obręb 2-02-03– działki nr ew.: 46 (46/1, 46/2)
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Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 9q ust. 3 utk, art. 72 ust. 6 ustawy ooś oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze
zm.) – dalej Kpa informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą się
zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – czw.
Zgodnie z art. 9q ust 2 utk, wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom
wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany
w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia 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. Doręczenie
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Od przedmiotowej decyzji, zgodnie z art. 129 § 2 Kpa, stronom przysługuje prawo do
wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, do Ministra Inwestycji
i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Data publicznego obwieszczenia: 18 grudnia 2019 r.
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