OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 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.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam się, że w dniu
19 czerwca 2019 r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 76/SPEC/2019
znak: WI-I.7821.22.1.2019.AT orzekającą i utrzymującą w mocy decyzję Starosty
Piaseczyńskiego Nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w Czarnowie – ulice: Topazowa, Skalna, Rubinowa,
Rynek Czarnowski”, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie,
oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią ww. decyzji w Wydziale
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Oddział Specjalistycznej
Administracji Architektoniczno – Budowlanej Delegatura Placówka – Zamiejscowa w Ostrołęce,
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, pokój nr 35, tel. (029) 7456264
w godzinach: poniedziałki 1300 – 1600; czwartek 800 – 1200.
Pouczenie
Ww. decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania
środków odwoławczych może być zaskarżona za moim pośrednictwem (ul. Gen. Augusta Emila
Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, „§ 1 Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.
W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony
postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.
Znak: WI-I.7821.22.1.2019.AT
Dzień publicznego obwieszczenia: 1 lipca 2019 r.

