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Mińsk Mazowiecki, dnia 07 czerwca 2021 r. 

AB 6740.15.129.2020 

OBWIESZCZENIE STAROSTY MIŃSKIEGO 
O WYDANIU POSTANOWIENIA 

O ODMOWIE WZNOWLENIĄ POSTĘPOWANIA ZRID 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. llc i art. llf ust. 7 i 8 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) Starosta 

Miński zawiadamia, że w dniu 07 czerwca 2021 r. zostało wydane postanowienie o odmowie 
wznowienia postępowania w sprawie zakończonej moją decyzją ostateczną znak: 
AB.6740.15.129.2020, Nr 698/20 z dnia 16 lipca 2020 r. wydaną dla Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki, dotyczącą zmiany ostatecznej decyzji Starosty Mińskiego, Nr 237 /16 z dnia 30 
marca 2016r. znak: AB.6740.15.40.2016 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 
polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Natolin w Starej Niedziałce na działkach o nr 

ewid.:796,531/7, 794,526/2, 793,527/2,525/2,538/4,538/6,533/2,537/16,539/4,600/8, 

545/6, 534/11, 534/13, 534/14, 534/16, 534/17, 534/23, 537 /14, 537 /5, 523/3, 522/30, 
522/28 (wydzielona z działki o nr ewid. 522/4) i 798/3 (wydzielona z działki o nr ewid. 798/1), 
położonych w miejscowości Stara Niedziałka gmina Mińsk Mazowiecki. 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mogą 
zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 
16, Wydział Architektury i Budownictwa - pokój nr 203 (w godzinach pracy Urzędu: ponie 
działek, wtorek: godz.8.00-16.00; środa: godz. 8.00-17.00, czwartek godz. 8.00-16.00, pią 
tek godz. 8.00 - 15.00), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 756 
40 43, 756 40 60 lub 756 40 46. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021r. poz. 735 j.t ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za do 
konane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenie zamieszczono w dniu: 
Obwieszczenie zdjęto w dniu: 

ul. Tadeusza Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
tel. 25 759 87 00 Ie-mail:sekretariat@powiatminski.plIwww.powiatminski.pl 


