Warszawa, 15 maja 2018 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-C.7820. I.l .2016.JP .(AC)

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu post-rpowania administracyjnego
Na podstawie art. 49, art . 98 § I , art. 101 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
po st~powania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. , poz. 1257 ze zm.) dalej Kpa, w zwi,!zku
z wnioskiem inwestora: Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, 0 zawieszeniu
po st~powania administracyjnego, w sprawie zmiany ostatecznej decyzj i 0 zezwo leniu
na reali zacj~ inwestycji drogowej pn.: "budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku NapicrkiPlonsk od km 0+000,00 do km 71+213,82 Etap I - budowa drogi dojazdowcj Dg4 po stronie
wschodniej S7 na odcinku od km okolo 53+300 do km okolo 53+900", zawiadamiam, ze
post~powan i e
administracyjne w przedmiotowej sprawie postanowieniem Wojewody
Mazowieckiego Nr 465 /II12018 z dnia 15.05.20 18 r. zostalo zawieszone.
Artykul 98 § I Kpa, mowi, ze: "organ admini stracj i publicznej moze zaWleS1C
po st~powanie, j ezeli wyst,!pi 0 to strona, na ktorej z,!danie po s t~powani e zostalo wszcz~te, a nie
sprzeciwiaj,! siy temu inne strony oraz nie zagraza to interesowi spolecznemu". Maj,!c na uwadze
powyzsze w dniu 20.04.2018 r. tutej szy organ poinformowal, w drodze obwieszczen, strony
postypowania 0 mozl iwosci zajycia stanowiska w sprawie wniosku 0 zawieszenie post~powan i a,
w terminie 7 dni od dnia skuteeznego doryezenia. W nalozonym terminie zadna ze stron nie
wniosla sprzeci wll w sprawie zawieszenia przedmiotowego po s t~powania.
Art. 98 § 2 Kpa stanowi, ze: "Jezeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia
postypowania zadna ze stron nie zwroci s i ~ 0 podj~cie po st~powania, z,!danie wszcz~cia
po st~po wania uwaza si ~ za wycofane."
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks post~powania administracyjnego w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, d o r~czenie uwaza s i ~ za dokonane po uplywie
czternastu dni od dnia publi cznego ogloszenia.
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