OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) – dalej jako u.t.k., informuję że na wniosek inwestora PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana przez Wojewodę
Mazowieckiego, w dniu 18 stycznia 2020 r., decyzja Nr 31/SAAB/2021 zatwierdzająca projekt
budowalny i udzielająca pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn.: budowę wiaduktu
drogowego w Małkini w km 87,068, w związku z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego
w km 87,240 linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka, wraz z rozbiórkami:
przejazdu kolejowo-drogowego w km 87,240 i budynku strażnicy przejazdowej w km 87,232
tej linii kolejowej, realizowana w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku
Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”,
na działkach ewidencyjnych: w jednostce ewidencyjnej 141605_2 Małkinia Górna, w obrębie 0013
Małkinia Górna: nr 371/1, nr 372/1, nr 373/1, nr 374/1, nr 375/1, nr 386/1, nr 399, nr 400, nr 401,
nr 402, nr 403, nr 404, nr 405, nr 406, nr 407, nr 408, nr 409, nr 410, nr 411, nr 412, nr 413, nr 415,
nr 416, nr 417/5, nr 813/1, nr 814/1, nr 2011/1, nr 2012/1, nr 2013/1, nr 2014/1, nr 2015/1,
nr 2016/1, nr 2017/1, nr 2018/1, nr 2019/1, nr 2020/1, nr 2021/1, nr 2022/1, nr 2023/1, nr 2024/1,
nr 2025/1, nr 2026/1, nr 2027/1, nr 2028/1, nr 2029/1, nr 2030/1, nr 2031/1, nr 2032/1, nr 2033/1,
nr 2034/1, nr 2035/1, nr 2036/1, nr 2037/1, nr 2038/1, nr 2039/1, ner 2040/1, nr 797/65, nr 797/67,
nr 797/68, nr 365, nr 366, nr 367, nr 368, nr 369, nr 370, nr 371/2, nr 386/2, nr 396/1, nr 396/2,
nr 397, nr 398, nr 414/1, nr 417/1, nr 417/6, nr 797/40, nr 797/64, nr 797/69, nr 2010, nr 2011/2,
nr 2012/2, nr 2013/2, nr 2014/2, nr 2015/2, nr 2016/2, nr 2029/2, nr 2030/2, nr 2031/2, nr 2032/2,
nr 2033/2, nr 2034/2, nr 2035/2, nr 2036/2, nr 2037/2, nr 2038/2, nr 2039/2 i nr 2041, powiat
ostrowski, województwo mazowieckie, stanowiących teren kolejowy zamknięty i obszar kolejowy.
Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i kompletne akta sprawy znajdują się do wglądu
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, pokój 7 (POK). Przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 13-16, czwartki godz. 8-12,
po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin pod numerem telefonu 022-665-62-19.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni:
od dnia doręczenia decyzji, lub od dnia doręczenia zawiadomienia lub obwieszczenia o jej wydaniu.
Zgodnie z przepisami art. 9ac ust. 1 u.t.k. wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na
budowę linii kolejowej wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jej wydaniu w drodze
obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach dzielnic właściwych ze względu na przebieg linii
kolejowej, na stronach internetowych tych dzielnic oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie
lokalnej.
Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), uważa się za dokonane po
upływie 14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, o wydaniu tej decyzji. Przedmiotowe
obwieszczenie zostało opublikowane w dniu 26 stycznia 2021 r.
Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć dokumentację może tego
dokonać na pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, pok. 7 w poniedziałek w godz. 1300 - 1600 lub
w czwartek w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym nr 22 695 62 19.
Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.
Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej
trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie
otrzymają informacji merytorycznych.
Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 minut i nie może zostać przedłużony.
W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz
nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.
Osoba odbierająca dokumentację z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych,
zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.
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Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych.

