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 21 października 2019 r. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla:
inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „budowa mostu w km 88+139 (km istniejący 88+207) w ramach przedsięwzięcia
„Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku od km 38+800 do km 100+850
(wg kilometraża istniejącego)”, działka ew. nr 485 i 486 z obrębu 0020 Lisów, jedn.
ew. 142505_2 Jedlińsk, miejscowość Lisów, gmina Jedlińsk, powiat radomski;
działki ew. nr 1/1, 2, 3 z obrębu 0019 Wola Owadowska, jedn. ew. 142504_2
Jastrzębia, gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie,
Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki wydał
postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków
w projekcie budowlanym. Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy
zażalenie.
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 2019 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: 19 grudnia 2019 r.
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