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WOJEWODA MAZOWIECKl 

WI-II.7820.1.6.20 18.MS 1 

OBWIESZCZENIE 
o zawieszeniu post~(lowania administracyjllego 

Na podstawie art. 49, alt. 98 § I, alt. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post~powallia administracyjnego (Dz. U. 20 17 r. , poz. 1257 ze zm.) dalej Kpa, w zwi1)zkll 
z wnioskiem inwestora: Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, 0 zawieszeniu 
post~powania administracyj nego 0 wydaniu decyzj i 0 zezwoleniu lIa realizacj~ inwestycji 
drogowej polegaj~ce na: "budowie dt·ogi S7 Olsztynek (Ssl) - Plonsk (SI0) ode. Pienki -
PIOlisk", zawiadamiam, ze post~powanie administracyj ne w przedmiotowej sprawie 
postanowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr 466/II/20 18 z dnia 15.05.2018 r. zostalo 
zawieszone. 

Artykul 98 § 1 Kpa, mowi ze : "organ administracj i publicznej moze zawiesic 
post~powanie , jezeli wyst~pi 0 to strona, na ktorej z~danie post~powanie zostalo wszcz~te, a nie 
sprzeciwiaj~ siy temu inne strony oraz nie zagraza to interesowi spolecznemll" . Maj~c na uwadze 
powyzsze w dniu 20.04.20 18 r. tlltejszy organ poinformowal, w drodze obwieszczetl, strony 
post~powania 0 mozli wosci zajycia stanowiska w sprawie wnioskll 0 zawieszenie post~powania, 
w terminie 7 dni od dnia skutecznego dort;czenia. W nalozonym terminie zadna ze stron nie 
wnios la sprzeciwu w sprawie zawieszenia przedmiotowego postt;powania. 

Art. 98 § 2 Kpa stano wi, ze: "Jezeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia 
post~powania zadna ze stron nie zwroci s i ~ 0 podjt;cie postt;powania, z1)danie wszczt;cia 
postt;powania llwaza sit; za wycofane." 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postt;powania administracyjnego w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, dor~czenie uwaza siC; za dokonane po uplywie 
czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia. 

na tab licy ogloszel\ wyw ieszono dnia ...... . .. . ............... , zdj ,to dnia .......... ............... ... . 

na stronie BlP zamieszczono dnia ........... . .. ... .. .. ......... , zdj<;to dn ia ...... ..................... .. 

podpis ... .......... .... . .. ..... .. . ........... . ..... . . 


