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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1079) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie lotniska użytku publicznego:
inwestor:

Aeroklub Polski
ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 02-148 Warszawa

inwestycja: „przebudowa lotniska Płock (EPPL) w zakresie budowy drogi startowej wyposażonej
w płaszczyznę do zawracania, chodników, drogi pożarowej, ogrodzenia, stacji
transformatorowej wraz z budową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury
towarzyszącej”, na dz. ew. nr 175/10 obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy, Płock, m. Płock,
powiat płocki, 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.
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.
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.
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.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego
organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie
z art. 49 § 1 ww. ustawy.
Data publicznego obwieszczenia: 23 listopada 2021 r.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

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)

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń urzędu gminy / strona internetowa BIP urzędu gminy
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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