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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie 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) – dalej utk informuję, że zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku inwestora: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 9 lutego 2021 r., uzupełnionego w dniu 2 kwietnia 
2021 r., zmienionego w dniu 25 maja 2021 r., w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 
i rozbiórkę dla inwestycji polegającej na: „Budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej 
nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele na odcinkach w km 0+748 - 1+579; 1+619 - 2+290; 
2+375 - 5+081; 5+369 - 5+925; 6+330 - 8+345; 8+345 - 9+720; 10+269 - 11+765; 12+042 - 
13+936; 13+967 - 18+183; 18+230 - 19+370; 19+425 - 26+146; 27+335 -28+090; 29+625 - 
30+255; 30+295 - 30+621; 30+892 - 32+490; 32+543 - 35+000; 35+069 -42+525; 42+574 - 
44+115; 44+143 - 45+320; 45+561 - 46+000; 46+070 - 47+747; 48+250 -49+386; 49+450 - 
50+752; 50+806 - 52+635; 52+660 - 55+400” realizowanej w ramach projektu: „Modernizacja 
linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka Chorzele”.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiat ostrołęcki, gmina 
Rzekuń, Olszewo-Borki, Baranowo, miasto Ostrołęka oraz powiat przasnyski, gmina Jednorożec, 
Chorzele, miasto Chorzele:
Miasto Ostrołęka, jednostka ewidencyjna: 146101_1: 
Obręb: 0006, działki nr ew.: 61875/44, 61875/21, 60924, 61875/30, 61347, 61346, 61857, 61228, 
61217/14, 61216, 60922, 
Obręb: 0005, działki nr ew.: 51424,
Obręb: 0001, działki nr ew.: 10819/20,

Gmina Rzekuń, jednostka ewidencyjna: 141510_2: 
Obręb: 0005 Dzbenin, działki nr ew.: 228,

Gmina Olszewo-Borki, jednostka ewidencyjna: 141509_2: 
Obręb: 0019 Olszewo-Borki, działki nr ew.: 35/59, 35/63, 321, 
Obręb: 0006 Drężewo, działki nr ew.: 89, 
Obręb: 0012 Kruki, działki nr ew.: 184,  
Obręb: 0016 Nakły, działki nr ew.: 380,  
Obręb: 0002 Białobrzeg Bliższy, działki nr ew.: 453/3,
Obręb: 0030 Żebry-Chudek, działki nr ew.: 280/6,
Obręb: 0017 Nowa Wieś, działki nr ew.: 412/2, 412/1, 388, 
Obręb: 0008 Grabnik, działki nr ew.: 313, 300, 
Obręb: 0027 Zabiele-Piliki, działki nr ew.: 371,  
Obręb: 0028 Zabiele Wielkie, działki nr ew.: 627/5, 612, 618, 627/1,  
Obręb: 0022 Rżaniec, działki nr ew.: 153/6, 375, 99/1, 

Gmina Baranowo, jednostka ewidencyjna: 141501_2: 
Obręb: 0010 Dłutówka, działki nr ew.: 61, 178, 
Obręb: 0014 Jastrząbka, działki nr ew.: 167/2,  
Obręb: 0011 Gaczyska, działki nr ew.: 86,   
Obręb: 0027 Rupin, działki nr ew.: 271, 
Obręb: 0007 Cierpięta, działki nr ew.: 396, 

Gmina Jednorożec, jednostka ewidencyjna: 142204_2: 
Obręb: 0014 Parciaki, działki nr ew.: 2206, 2205, 2207/8, 436, 2207/2, 
Obręb: 0013 Olszewka, działki nr ew.: 53, 222/3, 54,  
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Gmina Chorzele-obszar wiejski, jednostka ewidencyjna: 142202_5: 
Obręb: 0035 Poścień, działki nr ew.: 883,  
Obręb: 0038 Raszujka, działki nr ew.: 57, 
Obręb: 0026 Łaz, działki nr ew.: 742, 2045, 
Obręb: 0008 Budki, działki nr ew.: 18, 

Miasto Chorzele, jednostka ewidencyjna: 142202_4: 
Obręb: 0001 Chorzele-miasto, działki nr ew.: 336/8.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), dalej Kpa, oraz art. 35 ust. 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Wojewoda 
Mazowiecki w dniu 9 czerwca 2021 r. wydał postanowienie Nr 777/SAAB/2021, w którym nałożył 
na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, 
w terminie 90 dni.

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kpa, który stanowi że: „organy administracji publicznej 
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, 
że strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania 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. 

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. 

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 czerwca 2021 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

  /podpisano elektronicznie/

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

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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