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                 Warszawa, 02 sierpnia 2021 
r.

                         
WOJEWODA  MAZOWIECKI  

WI-I.747.2.11.2020.IK1

O B W I E S Z C Z E N I E  W O J E W O D Y  M A Z O W I E C K I E G O

Zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że, zostało wydane postanowienie 
Wojewody Mazowieckiego Nr 867/SAAB/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., o sprostowaniu oczywistej 
omyłki pisarskiej w treści decyzji Nr 11/SPEC/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 
2021 r., znak: WI-I.747.2.11.2020.IK1, w sprawie wydania decyzji dla PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dla inwestycji 
pod nazwą „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”, która następnie została sprostowana postanowieniem Nr 298/SAAB/2021 
z dnia 12 marca 2021.

Od powyższych postanowień przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni 
od dnia jego doręczenia, do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

Z treścią postanowień oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 
oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod 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 min 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 dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, 
zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.  

Data publicznego obwieszczenia: 4 sierpnia 2021 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
  /podpisano elektronicznie/
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Otrzymują :
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
2. Urząd Gminy Jadów
3. aa.

Na tablicy ogłoszeń
wywieszono dnia: ……………………………
zdjęto dnia: …………………………..……..
Na stronie internetowej urzędu i BIP
wywieszono dnia…….…................................
zdjęto dnia: ……………….…………………
                                                                                             podpis
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