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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania 

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 2020 r., poz. 1043), że na wniosek inwestora Województwa 
Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w dniu 25 maja 2021 r.  zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę 
dla: 

inwestor:  Województwo Mazowieckie
                  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

inwestycja: „Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy 
i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD – poprzez 
budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”. 
Planowane zamierzenie budowlane mieści się w miejscowościach Podkowa leśna, Owczarnia, 
Milanówek, Kady, Grodzisk Mazowiecki, na terenie gmin, Podkowa Leśna, Brwinów, 
Milanówek, Grodzisk Mazowiecki Miasto, Grodzisk Mazowiecki Obszar Wiejski w powiatach 
pruszkowskim oraz grodziskim, woj. mazowieckie”. Adres inwestycji: Powiat Grodziski, gmina 
Podkowa Leśna obręb 0007 : działki ew. nr: 1/1, 1/3, 31 obręb 0008: działki ew. nr: 1, 143, obręb 
0011: działki ew. nr: 1, 7, obręb 0002: działki ew. nr: 238/1, 248, Powiat pruszkowski, gmina 
Brwinów obręb 0016 Owczarnia: działki ew. nr: 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 
41/10, 41/11, 41/13, 41/14, 41/15 , 77/10, 77/17, 437, 129/3, 609, 41/20, 120/9 Powiat 
pruszkowski, gmina Milanówek obręb 0046 0705: działki ew. nr: 60, 62, 70, 27/2, obręb 0047 
0706: działki ew. nr: 22,87, 86, obręb 0039 0618: działka ew. nr: 85, 83/1, 19, obręb 0048 0707: 
działka ew. nr: 1, 27, Powiat grodziski, gmina Grodzisk Mazowiecki obręb 0010 Kady: działki 
ew. nr: 253, 254, 256, 257, 258, 159/1, 37/20, 38, 123, obręb 0064 64 Grodzisk Mazowiecki 
Miasto: działki ew. nr:18, 12, 22, obręb 0063 63 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 65, 
75, 85, 1, obręb 0051 51 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, obręb 0044 44 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki 
ew. nr: 81, 82, 83, 84, 41/1, 19, obręb 0060 60 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 33/1, 
obręb 0052 52 Grodzisk Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 11/1, 119/1, obręb 0043 43 Grodzisk 
Mazowiecki Miasto: działki ew. nr: 64/2.

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.  

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć dokumentację może 
tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek 
w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby 
nieumówione nie będą obsługiwane. 
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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.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia 
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 25 czerwca 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 Miasta Podkowa Leśna
3. tablica ogłoszeń i strona internetowa Urząd Gminy Brwinów
4. tablica ogłoszeń i strona internetowa Urząd Miasta Milanówek
5. tablica ogłoszeń i strona internetowa Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Mazowieckim

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.

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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