
WarszawaAP kwietnia 2018 r. 

WOJEWODA MAZOWIECKI 

WI-II.7820.1.S.2018.AC 

ZA WIADOMIENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publieznyeh (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1496), w zwiij2ku z wsz~z,!ciem post"powania w dniu 26 marca 2018 r., w sprawie 
zezwolenia na realizacj" inwestycji drogowej pn.: "budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -
Plonsk (SI0) ode. Strzegowo - Piellki", zawiadamia sift, ze w dniu 6 kwietnia 2018 r., wplyn¥ 
do tntejszego organu wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowyeh i Autostrad, 
dzialaj!)cego przez pelnomocnika Pana Andrzeja Wiszowatego, 0 zawieszenie post~powallia 
w sprawie wydania decyzji 0 zezwoleniu na realizacjl( inwestycji drogowej dla 
ww. inwestycji. 

Zgodnie z art. 98 § ; ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postt;powania 
administracY.inego (Dz. U. z 2()17 r., poz.l257 ze zm.) organ administraeji publicznej moze 
zawiesic postypowanie, jezeli '0;ystlfpi 0 to strona, na kt6rej z!)danie postt;powanie zostalo 
wszcz<;te, a nie Spll'z!lchwi:ah si~ temu lime stll'OIlY Ol'az nie zagraZa to interesowi 
spolecznemu. 

W zwi!)zku z powyzszym niniejszym obwieszczeniem informuje siy, ze w ci!!gu 7 dul 
od skutecznego dOfyczenia, ,trony mog!) zaj!)c stanowisko w sprawie wniosku 0 zawieszenie 
postt;powania. 

Aleta sprawy do wg~"ju znajduj!) si" w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzt;du Wojew6dzkiego w Warszawie (Plae Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok6j nr 509, 
w dniach od pn. w goclz. 13:00-16:00, Sf. i pt. godz. 8:00-12:00, gclzie strony postt;powania 
mog!) sit; z nimi zapoznac do cz"su wydania orzeczenia w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 llstawy Kodeks postypowania administracyjnego doryczenie 
uwaza sill za dokonane po UjJi)' wie cztemastu elni od dnia publicznego ogloszenia. 
Data publicznego obwieszcz~,!!.'" 20.04.2018 r. 

zu ~tttP1~m: 
Zas(~ttt Dyrektora 

Wvdzlalu Infrastruktury 

Na tablicy ogloszen urzydu wywieszono dnia .................................. . 

zdjyto dnia .................................. . 

Na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej - BIP 

wywieszono dnia .................... .. 

zdjt;to dnia ..................... . 

pcdpis ................................. . 


