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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – dalej jako Kpa., art. 9ac 
ust. 1-1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1043), informuję, że  w dniu 25 czerwca 2021 r. zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla:
inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Mokrej Wsi, polegająca na budowie 
wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka w km ok. 45,514 
w ciągu drogi DW 636 stanowiącej połączenie miejscowości Mokra Wieś z Jadowem, w związku 
z likwidacją przejazdu kolejowego w km 45,572 linii kolejowej nr 6, stanowiąca uzupełnienie 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne – Białystok wraz z robotami 
pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” realizowana w ramach projektu „Prace 
na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa 
Rembertów - Sadowne” na terenie gminy Jadów, powiat wołomiński”. 

Adres zamierzenia budowlanego, działki ew.: nr 871/5, 873/7, 873/8, 873/9, 875, 877/6, 
881/7, 882, 885/5, 896/4, 912, 919/9, 919/10, 920/5, 920/12, 920/13, 920/15, 922 z obrębu 0016 
Site oraz 255, 252/5, 253/5 z obrębu 0010 Nowinki, jed. ew. nr 413406_2, gmina Jadów, powiat 
wołomiński, województwo mazowieckie

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 41 § 1. 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: 29 lipca 2021 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
        /podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW/strona internetowa BIP urzędu
2. tablica ogłoszeń i strona internetowa Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w………….………………….……..…..........................
                                                                                 (podać miejsce wywieszenia)
dnia: …………………………….…………...
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
dnia:………………………….………………
Zamieszczono na stronie internetowej BIP urzędu w dniu.........................................

                                       ........…………………………………………                                       
(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć pracownika urzędu)
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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.
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