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WOJEWODA MAZOWIECKI

wt-I.782 1.40. 1.2020. AT

Warszawa, grudnia 2020 r.

OBWTESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11fust. 3,4 i 6 ustawy z dnia i0 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i reaLizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.z20for.'poz. 1'363), oraz
art. 49 ustawy Z dnia l4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r',
poz. 256 ze zm.) dalej Kpa,

zawiadamia się'

żę w dniu 10 grudnia f020 r.' Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję
Nr l32lSPEC/20f0, znak: WI.I.782l.40.1.2020.AT uchylającą w części i w tym zakesie orzekającq
co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskariloną decyzję Starosty
ostrołęckiego Nr l/2020 z dnia 25 marca 20f0 r., znak.. GBN.6740.l.2.2020, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi gminnej od mosfu w Czarnotrzewiu w kięrunku
przystani kajakowej'' na odcinku od km 0+000'00 do km 0+080'00 w obrębie ewidencyjnym
Czerwińskie gm. Baranowo, woj. mazowieckie,

oraz informuję

o możliwości zapoznania się przez Strony postępowania z treścią ww. decyzji w Wydziale
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, oddział SpeojalisĘcznej
Administracji Architęktoniczno - Budowlanej Delegatura Placówka _ Zamiejscowa w ostrołęce,
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila'' 15, 07-410 ostrołęka' pokój n( 35, tel. (029) 7456264
w godzinach: poniedziałki 1300 _ 1600. czwartki 800 _ 1200 po wcześniejszym umówieniu się
te|efonicznym pod nr (29) 7 46-62-60. osoby nieumówione nie będą obsługiwane' Czas
przęznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nię może zostać przedłuiLony.
W pokoju nr 35 może przebywać Ę|ko jedna osoba do jednej sprawy.

Podczas prjeg|ądania akt obowiązuje lakaz zachowania l,5 m odległości pomiędzy osobami
oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

osoba odbierajqca dokumentację z urzędu winna uż)'r,vać rękawiczek jednorazowych,
zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos'

Pouczenie

Ww. decyzjajest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec wyczerpania środków
odwoławczych strogie sfuży prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, (ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa
,,Nila,' 15, 07.4l0 ostrołęka) w terminie 30 dni od dniajej doręczenia.

Zgodnie z $ 2 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych
zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 16 grudnia 2003 r.
(Dz' U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm') wpis od wniesionej skargi wynosi 500 zł.

Strona możę ubiegać się o przyznan.ie prawa pomocy w trybie i na zasadach określonych
w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. _ Prawo o postępowaniu przed sądami



adminishacyjnymi (Dz' U. z 2019 r., poz. 2325). Prawo pomocy może być Wzyznanę stronie na jej
wniosek złożony przedwszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest
od optat sądowych' Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Zgodnie z art,49 Kpa doręczenie lwńa się za dokonane po upĘwie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
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Na tab|icy ogłoszeń ,o tÓ
wvwieszono dnia: ...,*ż :.' ! ź,,z??.ę

Na stronie BiuleĘnu Informacji Publicznej - BIP

wyw ieszono ania. . . . . ? ?.,,1 2..2.Q2p............
zdjęto dnia:

otrzymują:
l. Mttw
2. Starostwo Powiatowe w ostrołęce
3. Urzad Gminv Baranowo

Adminisbatorem .lanych osobowych Fst wojewoda Mazowiecki' Przetwarzańy Państwa danę osobowe wyłączni€ w celu lrYkonania zadań
Ad.nhistratora, kór€ wynikają z przepisów praw! oraf fadań reglŁowalych w iateresie pńlicztryB. Mają PaDstwo prawo dostępu do tr€ści swoich
danyoh oraz prawo ich sprostorvanią usunięoią o8raniczenia pfzetwarzania' przenoszenia i wnięsienia spizeciwu. więcej informacji znajdą Państwo
na stroni€ htĘs://www.8ov.pJ'lweb/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych.


