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WOJEWODA MAZOWIECKI 
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OBWIESZCZENIE 
o wydaniu postanowienia 

() 

Na podstawie art. 149 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. l lf ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 1363), zawiadamia się, że Wojewoda Mazowiecki postanowieniem 
Nr I 893/SAAB/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie 
Starosty Mińskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. znak: AB 6740.15.129.2020 odmawiające wznowienia 
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Mińskiego 
Nr 237/16 z dnia 30 marca 2016 r. znak: AB.6715.40.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.: rozbudowa drogi gminnej ul. Natolin w Starej Niedziałce, zakończonego decyzją 
Starosty Mińskiego Nr 698/20 z dnia 16 lipca 2020 r. znale AB.6740.15.129.2020. 

Niniejsze postanowienie Wojewody Mazowieckiego jest ostateczne w administracyjnym 
toku instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Radomiu, 
ul. Żeromskiego 53, (w godzinach: poniedziałek 13°0 - 16°0 oraz czwartek s00 - 12°0) po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 48 36-20-594. 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 min i nie może zostać 
przedłużony. W pokoju nr 205a może przebywać tylko jeden Klient do jednej sprawy. 

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy 
osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust 
1 nosa. 

Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, 
zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos. 
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