OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.)
zawiadamia się, że w dniu 13.03.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 280/II/2016 z dnia 12.08.2016 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów
drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła
Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy – Zadanie II „Przeszkoda – Paszków, od km 430+000
do km 441+621.21” w zakresie zmiany kształtu, konstrukcji i lokalizacji budynku magazynu soli
drogowej oraz orientacji w stosunku do stron świata budynku administracyjno-biurowego w ramach
Obwodu Utrzymania Drogi „Nadarzyn” na działkach o nr ew. 42/3, 42/5 obręb Kajetany, gmina
Nadarzyn, powiat pruszkowski, która decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19/SEPC/2019 z dnia
12.03.2019 r. znak: WI-II.7820.1.8.2015.AK/MS1(MP)zm. została zmieniona.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działającego
przez pełnomocnika.
Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki w dniu
17.04.2019 r. wydał postanowienie Nr 460/SAAB/2019, w którym nałożył na inwestora obowiązek
usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym.
Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
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.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr POK nr 7, w godzinach
13-16 – pon. 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania
orzeczenia w sprawie.
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