WOJEWODA MAZOWIECKI

Radom, 6 lipca 2018 r.

WI-II.7820.1.7.2018.AW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496) zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2018 r. zostało wydane w trybie art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
postanowienie Nr 127/R/2018 znak: WI-II.7820.1.7.2018.AW, nakładające na inwestora
obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym (w terminie 90 dni),
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 ze względu na budowę ciągu pieszego,
zjazdów, zatok autobusowych, odwodnienia, kanału technologicznego na odcinku od km
103+409,92 do km 104+214,62 w miejscowości Strykowice Górne – Helenówka, od km
109+564,92 do km 109+643,58 w miejscowości Zwoleń, od km 110+434,75 do km
112+510,50 w miejscowości Zwoleń, Osiny, Sycyna, Sydół w ramach zadania: Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 79 na odcinku
Helenówka – Sycyna w ramach PBDK – program likwidacji miejsc niebezpiecznych”.
Jak wynika z § 142 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.
1257 ze zm.): „Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko
w odwołaniu od decyzji”, zatem ww. postanowienie może być kwestionowane jedynie
w ramach wniesionego odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie
zapadło.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
działający przez pełnomocnika Pana Łukasza Widalskiego.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, pokój 205, w dniach pon. 1300-1600 śr. i piąt. 800-1200, gdzie można składać
ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, do dnia wydania orzeczenia
w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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