Warszawa, 9 września 2019 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-II.7821.41.1.2018.BT(MG)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 49, art. 98 § 1 w związku z art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa,
w związku z wnioskiem inwestora: Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, o zawieszenie
postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Ostrowskiego Nr 5/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
znak: AB.6740.6.4.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi pod
nazwą budowa ulicy Wołodyjowskiego wraz z infrastrukturą od km 0+000 do km 0+464 o łącznej
długości 464 m na działkach numer ewidencyjny 3672/2, 3670/19, 3670/5, 3720, 3674/3, 3726/10,
3675/10, 3726/14, 3726/18, 3675/12, 3675/14, 3685/3, 3726/16, 3726/6, 3686/3, 3686/5, 3687/1,
3751, 3752/1, 3753/1, 3754/1, 3767/3, 3767/5, w obrębie ew. Ostrów Mazowiecka”,
zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie postanowieniem
Wojewody Mazowieckiego Nr 1059/SAAB/2019 z dnia 4 września 2019 r. zostało zawieszone.
W myśl z art. 98 § 1 Kpa 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 4 lipca 2019 r. tutejszy organ poinformował,
w drodze obwieszczeń, na tablicy ogłoszeń oraz w urzędowych publikatorach informatycznych –
Biuletynie Informacji Publicznej w tutejszym urzędzie oraz w Urzędzie Miasta Ostrów
Mazowiecka, strony postępowania o możliwości zajęcia stanowiska w sprawie wniosku
o zawieszenie postępowania, w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia.
W nałożonym terminie żadna ze stron nie wniosła sprzeciwu w sprawie zawieszenia
przedmiotowego postępowania.
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.
Data publicznego obwieszczenia 10 września 2019 r.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
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