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WOJEWODA   MAZOWIECKI 

         WI-I.7821.40.1.2022.LK

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 2023 r. poz. 
162), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – dalej Kpa,

zawiadamia się,
że w dniu 2 lutego 2023 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 17/SPEC/2023 utrzymującą 
w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Ostrołęckiego Nr 14/2022 z dnia 21 lipca 2022 r., znak: 
BOŚiR.6740.1.6.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej nr 250118 w Czerwińskie – Czarnotrzew od km 0+694,42 do km 2+885,85”, 
gm. Baranowo, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.

Pouczenie
Niniejsza decyzja Wojewody Mazowieckiego jest ostateczna w administracyjnym toku 

instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strona chcąca zapoznać się z treścią decyzji, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 
pok. 7 w poniedziałek w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą 
obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. 
Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia 
postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się 
z aktami wynosi do 30 minut i nie może zostać przedłużony. 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
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