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), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
zawiadamia się,
że w dniu 27 sierpnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 1027/SAAB/2019,
znak: WI-II.7821.22.11.2018.AT, prostujące z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w treści decyzji
NR 86/SPEC/2019 z dnia 8 lipca 2019 r., znak: WI-II.7821.22.11.2018.AT, Wojewody
Mazowieckiego, uchylającej i orzekającej oraz utrzymującej w mocy decyzję Starosty
Piaseczyńskiego Nr 30/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., znak: ARB.6740.1.16.2018.KS,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ
i KDZ łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle, gmina
Lesznowola, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie,
oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią ww. postanowienia 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; czwartki 800 – 1200.
Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie za moim pośrednictwem (Wojewoda Mazowiecki,
pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa) do Ministra Inwestycji i Rozwoju w terminie 7 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”.
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