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ZAWIADOMIENIE
o zawieszeniu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49, art. 98 § 1, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dalej Kpa, w związku
z wnioskiem inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o zawieszeniu
postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegające na: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Nadarzyńska w mieście
Kobyłka) na odcinku od km 26+000,00 do km 26+837,50, zawiadamiam, że postępowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie postanowieniem Wojewody Mazowieckiego
Nr 739/SAAB/2019 z dnia 24.06.2019 r. zostało zawieszone.
Artykuł 98 § 1 Kpa, mówi że: „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”. Mając na uwadze
powyższe w dniu 6.04.2018 r. tutejszy organ poinformował, w drodze obwieszczeń, strony
postępowania o możliwości zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania,
w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia. W nałożonym terminie żadna ze stron nie
wniosła sprzeciwu w sprawie zawieszenia przedmiotowego postępowania.
Art. 98 § 2 Kpa stanowi, że: „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.”
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
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 Kpa.
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Na tablicy ogłoszeń wywieszono dnia …….……………………..……
zdjęto dnia …..…………………………..…
Na stronie internetowej BIP urzędu wywieszono dnia …………….…...
zdjęto dnia .……………….…….
………………...…………….
podpis
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 www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

