
Warszawa, 15 maja 201 8 r. 

WOJEWODA MAZOWlECKI 

WI-II. 7820.1.5.20 18 .A C 

OBWIESZCZENIE 
o zawicszeniu JlOst~Jlowallia admillistraeyjnego 

Na podstawie 311. 49, art. 98 § 1, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postypowania administracyjnego (Oz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dalej Kpa, w zwi'lzku 
z wnioskiem illwestora: Generalnego Oyrektora Orog Krajowych i Autostrad, 0 zawieszeniu 
postypowania administracyjllego 0 wydaniu decyzji 0 zezwoleniu lIa realizacjy inwestycji 
drogowej polegaj'lce lIa: "budowa drogi S7 Olsztyllek (SS1) - Plonsk (SI0) ode. Strzegowo -
Pienki", zawiadamiam, ze postypowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie 
postallowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr 464/ IV20 18 z dnia 15.05 .2018 r. zostalo 
zaWleszone. 

Artykul 98 § I Kpa, mowi ze: "organ administracji publicznej maze zawiesic 
postypowanie, jezeli wyst'lpi 0 to strona, na ktorej z'ldanie postypowanie zostalo wszczyte, a nie 
sprzeciwiaj lj siC; temu inne strony oraz lIie zagraza to illteresowi spolecznemll". Majljc na uwadze 
powyzsze w dniu 20.04.2018 r. tutej szy organ poinformowal, w drodze obwieszczei\, strony 
postypowania 0 mozliwosci zajycia stanowiska w sprawie wniosku 0 zawieszenie postypowania, 
w terminie 7 dni od dnia skutecznego doryczenia . W nalozonym terminie zadna ze stron nie 
wniosla sprzeciwu w sprawie zawieszenia przedmiotowego postypowania. 

Art. 98 § 2 Kpa stanowi , ze: "Jeze li w okresie trzech lat od daty zawieszenia 
postypowania zadna ze stron nie zwroci siy 0 podjycie postypowania, z'ldanie wSzczc;cla 
postc;powania uwaza siy za wycofane." 

Zgodllie z art. 49 ustawy Kodeks postc;powania administracyj nego w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doryczenie llwaza s iC; za dokonane po llplywie 
czternastll dni od dnia publicznego ogloszenia. 
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ZaslQPca Dyrc , ora 
Wydzialu Infraslrul<lury 

na tablicy ogloszeli wywieszono dnia ......................... , zdjyto dnia ...... .... ...... .. .......... . 

na stron ie internetowej BiuletYllu Informacj i Publicznej BIP 

zamieszczonodnia .. .... .. .... ...... .. .... , zdjytodnia .............. . ............. . 

pod pis ........................ . ... ..... ...... . ... .. .. 


