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Warszawa, 8 sierpnia 2022 r.

    WOJEWODA   MAZOWIECKI

WI-I.7820.2.10.2022.LK

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2022 r. zostało wydane 
przez Wojewodę Mazowieckiego w trybie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) postanowienie Nr 663/SPEC/2022, znak: WI-
I.7820.2.10.2022.LK, nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków 
w dokumentacji projektowej w terminie 90 dni od daty doręczenia ww. postanowienia, na które nie 
przysługuje zażalenie. Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Zarząd Województwa 
Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową 
nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274”.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” 
od Al. Solidarności, pokój nr 7 POK, w poniedziałek w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz.    
800 - 1200 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 22 695-62-19. Osoby 
nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego 
stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie 
zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na 
zapoznanie się z aktami wynosi do 30 minut i nie może zostać przedłużony. 

W oparciu o art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego informuję, iż postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć 
tylko w odwołaniu od decyzji. 

Jednocześnie informuję, iż w trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego 
organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie 
z art. 49 § 1 Kpa.
Data publicznego obwieszczenia: 12 sierpnia 2022 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
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