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Mlawa., 2016-09-09

Zawiadomienie
Starosty Mlawskiego
z dnia 2016-09-09
N a podstawie ali. 11 f ust.3 llstawy z dnia 10 kwietnia 2003 1'. 0 szczeg61nych zasadach
przygotowania i realizacj i inwestycji w zakresie dr6g publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.
2031) o1'az na podstawie art. 49 usta'W), z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania
administracyjnego (Dz. U. z 20J 6 r. , poz. 23)

zawiadam iam
ie w dniu 09.09.2016 r. zostala wydana decyzja Nr 4/2016 zatwierdzaj~ca projekt
budowlany i zezwalaj~ca na realizacjtt inwestycji drogowej, polegaj~cej na przebudowie
drogi powiatowej Nr 2347W: droga krajowa nr 7 - Dllbek - Konopki na odcinku od km
0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudow~ - remontem mostu na rzece Dunajczyk w
Ill. Konopki, kanalizacjll deszczowll i teletechnicznll- kat. obiektu - IV, XXV, XXVI,
XXVIII - wg projektu budowlanego opracowania indywidualnego, na dzialkach 0
numerach ewid. :
Gmina Wisniewo:
Obr~b nr 7: 423,373,424,425,426,427
Gmina Stupsk:
Obr~b nr 7 : 135,350,362,458,1 55,566, 720, 462, 367,368/1, 368/2, 437, 351 , 363/1, 3419 ,
522,143/1,153,363/4, 92 ,99,100, 567/8
Obrc;b Ilr 15: 14,12, 76, 75, 73,89, 105,64/11, 104
Obrc;b Ilr 13: 33, 18, 72, 99,10,1111, SOlS, 50/6, 5017, 5111, 52/1
Obr~b nr 11: 207,206,244,18117,208/1
oraz za.wierdzaj~ca projeh:ty podzialu nieruchomosci na potrzeby powyzszej illwestycji
Zainteresowani mogq. w terminie 14 dni od daty ogloszenia obwieszczenia zapoznac siy Z
tresciq. w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mlawie, ul.
Reymonta 6, pok. 25, w godz. 800 _16 00 ( tel. 23 655 29 13 ).i w tym terminie zloZyc
ewentualne wnioski i zastrzezenia.
Od w/w decyzji sluZy stronom postypowania odwolanie od Wojewody Mazowieckiego w
terminie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
Zgodnie z mi. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postypowania
Administracyjnego zawiadomienie stron post~powania uwaza siy za dokonane po uplywie ] 4
dni od dnia publicznego ogloszenia.
Zgodnie z art.40 KPA, pisma dorycza si y stronie, a gdy strona dziala przez przedstawiciela
- temu przedstawicielowi. Jezeli strona llstanowila pelnomocnika, pisma dorycza siy
pelnomocnikowi. lezeli ustanowiono kilku pelnomocnik6w, dorycza siy pisma tylko jednemu
pelnomocnikowi. Strona moze wskazac takiego pelnomocnika. W sprawie wszczytej na
skutek podania zlozonego przez dwie lub wiycej stron pi sma dorycza si y wszystkim stronom,
chyba ze w podaniu wskazaly jednq jako upowaznion,! do odbioru pismo Strona zamieszkala
za granicq. lub maj,!ca siedziby za granicq., jezeli nie ustanowiJa pelnomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszkalego w kraju ,jest obowiqzana wskazac w kraju pelnomocnika do doryczen.
W razie nie wskazania pelnomocnika do doryczen przeznaczone dla tej strony pisma
pozostawia si y w aktach sprawy ze skutkiem doryczenia.

Otr-Lymu ia:
1. Wnioskodawca: Powiatowy
"Grota" to, 06-500 MJawa

Zar-L~d

D.-og w Mlawie, ul. Stefana Roweckiego

2_ Gmina Wisniewo, Wisniewo 86, 06-521 WiSniewo ( z prosb~ 0 wywieszeoic
zawiadomieoia w siedzibie gminy omz ogloszenie oa stronie internetowej i
odeslanie wlw do Staroshva w ustawowy m terminie)
3. Gmina Stupsk, 06-561 Stupsk ( z p rosb~ 0 wywieszenie zawiadomienia w
siedzibie gminy oraz ogloszeoie na stronie interoetowej i odesJanie w/w do
Starostwa w ustawowym terminie)
.J
4. strooy

pos t~powania

wg wykazu

5. Skarb Panstwa - Starostwo Powiatowe w MJawie - Wydzial Geodezj i, Katastru i
Gospodarki Nierucbom osciami w /m

6.

ala

Do wiad omosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Reymonta 4,06-500 Mlawa
MD/M D

