
Warszawa, kwietnia 2018 r. 

WOJEWODA MAZOWIECKI 

WI-II.7820 .. 1.2016.JP.(AC) 

ZA WIADOMIENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. lld Ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1496), w zwi!jZku z \'ls3Gzyciem postypowania w dniu 26 marca 2018 r., w sprawie 
zmiany ostatecznej decyzji 0 zezwolenia na realizacjy inwestycji drogowej pn.: "hudowa 
drogi ekspresowej 57 mil mJicil1llm Napierki - Plonsk od km 0+000,00 do km 71+213,82 
Etap I - budowa drogi doj1l!zdowej Dg4 po strmde wsc:iJ.oc:i.J:Iiej 87 na odcinkn 011. kIn 
okolo 53+300 do km okolG 53+900", zawiadamia sit;, ze w dniu 6 kwietnia 2018 r., wp!yn!jl 
do tutejszego organu wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad, 
dzialaj!jcego przez pelnomocIiika Pana Andrzeja Wiszowatego, 0 zlIlwieszcnie postl)powania 
w sprawie wydania zamiennej decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej dla 
WW. inwestycji. 

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administrac:v.jnego (Dz. U. z 2017 r., poz.l257 ze zm.) organ administracji publicznej mO:i:e 
zawiesic postt;powanie, jeztE wyst!jpi 0 to strona, na kt6rej z~danie post<;powanie zostalo 
wszczyte, a nie sprzeciwi"J'1 §i~ temu iRlDe stll'OIlY oraz nie zagraZa to interesowi 
spolecznemu. 

W zwi~zku z powyzszym niniejszym obwieszczeniem informuje si~, :i:e w cillgu 7 dni 
od skutecznego dor~czenia, stmny mog!j zaj!jc stanowisko w sprawie wniosku 0 zawieszenie 
post~powania. 

Akta sprawy do wgl"ju znajdujl! sit; w Wydzia\e Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzydu Wojew6dzkiego w W1rszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok6j nr 509, 
w dniach od pn. w godz. 13:00-16:00, sr. i pI. godz. 8:00-12:00, gdzie strony postypowania 
mog!j sit; z nimi zapoznac do '.2a.SU wydania orzeczenia w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 ustaNY Kodeks postypowania administracyjnego dOTyczenie uwaza 
sitt za dokonane po uplywie c:c:(';mastu dni od dnia publicznego ogloszenia . 

. Data pnbli<cznego oli:>wie§zc.~elil!tl 20.04,20111 r. 

Na tablicy ogloszen urz'(du v/ywi"szono dnia ................................. .. 

zdj ~to dnia ................................. .. 

Na stronie intemetowej Biuletym Lnfonnacji Publicznej - BIP 

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

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