
Warszawa,3 marca 2023 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-I.7821.23.7.2020.HP.AW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawieart. 1 If ust. 3, 4, 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2023r., poz. 162) oraz art.
49 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz.
2000 ze zm.),dalej Kpa,

zawiadamiasię,
że w dniu 22 lutego 2023 r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 24/SPEC/2023, znak:
WI-IL.7821.23.7.2020.HP.AW uchylającą w częścii w tym zakresie orzekającąco do istoty sprawy, zaś
w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Wołomińskiego Nr 28pz/2020
zdnia 28 sierpnia 2020 r., znak: WAB.6740.14.28.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339W (ul. Urlańska i ul. Poniatowskiego) na
odcinku od granicy obrębów 0018 Strachów i 0005 Iły do działki nr ew. 802 obręb 0021 Urle, gmina
Jadów”,

oraz informuję
o możliwości zapoznania się przez strony postępowaniaztreścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział
Infrastruktury Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej Delegatura-
Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, Punkt Obsługi Klienta
pokój nr 205A, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12,
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 48 36-20-594. Osoby nie umówione nie
będą obsługiwane.

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postepowania. Podczasjej
trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie
otrzymają informacji merytorycznych.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 mini nie może zostać przedłużony.

Pouczenie
Ww.decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania się

środków odwoławczych może być zaskarżona za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ukazania się
niniejszego obwieszczenia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/


