OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej czytaj k.p.a. zawiadamia się, że w dniu
29.03.2019 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek inwestora Burmistrza Miasta Kobyłki
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka działającego prze pełnomocnika Pana Jacka Wróblewskiego,
o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Nadarzyńska
w mieście Kobyłka) na odcinku od km 26+000,00 do km 26+837,50”.
Numery działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek
przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale):
Obręb 0038 działki ewidencyjne nr 105/1, 105/2,
Obręb 0041 działki ewidencyjne nr 263/1, 263/2,
Obręb 0045 działki ewidencyjne nr 135 (135/1, 135/2), 151/2 (151/3, 151/4, 151/5), 149/4, 149/5,
149/6, 149/7, 149/8, 149/9.
Numery działek poza projektowanym pasem drogi ekspresowej niezbędne
dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu, (tłustym drukiem - numery działek po podziale
przeznaczone pod przebudowę):
Obręb 0030 działki ewidencyjne nr 92.
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu
inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
W związku z powyższym niniejszym informuje się, że w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia strony mogą zająć stanowisko w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania.
Zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a. jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna
ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się
za wycofane.
Ponadto w myśl art. 36 w związku z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach
prawa dotyczących wydania ww. decyzji okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych
od organu nie wlicza się.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7,
w godzinach: poniedziałek 13:00-16:00, czwartek 8:00-12:00), gdzie można zgłaszać ewentualne
uwagi i wnioski dotyczące zawieszenia postępowania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
pisma.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.
2096 ze zm.) dalej k.p.a, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, iż strony postępowania będą informowane w drodze
publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.
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