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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze. zm.) – dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu
18 grudnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki postanowieniem Nr 1525/SAAB/2019 nadał rygor
natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 763/SAAB/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:
inwestor:

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

inwestycja: „budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Toporze polegająca na budowie
skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) w ciągu drogi krajowej DK
50 nad linią kolejową Nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka około km 68+839 linii
kolejowej, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 68+719 tej linii”, na
działkach ew. nr 472/1, nr 473/1, nr 473/2, nr 474/1, nr 474/2, nr 475/1, nr 475/2,
nr 415/1, nr 415/2, nr 367/2, nr 399/1, nr 400/1, nr 401, nr 369, nr 484, obręb 0023
Topór, nr 3/2, nr 3/1, nr 139/1, nr 140/1, nr 140/2, nr 141/1, nr 142/3, nr 142/5,
nr 143, nr 145/3, nr 1, nr 138, nr 4, nr 139/2, obręb 0030 Zagrodniki, w gminie
Stoczek i Łochów, powiat węgrowski, 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 zapoznać się z aktami sprawy.
Od przedmiotowego postanowienia stronom służy zażalenie, do Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data publicznego obwieszczenia: 20 grudnia 2019 r.
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