Radom, 12 października 2017 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-R.7820.1.2.2017.AW

OBWIESZCZENIE
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 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1496)
zawiadamiam, że w dniu 2 października 2017 r. zostało wydane w trybie art. 35 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) postanowienie
Nr 167/R/2017 znak: WI-R.7820.1.2.2017.AW, nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia
nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej w terminie 90 dni od daty doręczenia
ww. postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, dla przedsięwzięcia, którego Inwestorem
jest zarządca drogi –Prezydent Miasta Radomia w imieniu i na rzecz którego działa Miejski
Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, działający poprzez
pełnomocnika – Pana Piotra Wójcika – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy
Żółkiewskiego na odcinku od węzła drogowego nad torami PKP do ul. Kozienickiej wraz
z rondem” w ramach zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy
Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej
wraz z przebudową ul. Zwolińskiego”.
Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Infrastruktury Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 205, w dniach pn-pt w godz. 8001500, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia
wydania orzeczenia w sprawie.
W oparciu o art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, iż postanowienie, na które nie służy
zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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