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Zawiadomienie 
Starosty Mlawskiego 

z dnia 2019-08-21 

Na podstawie art.llfust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych zasadach 
przygotowania i rea1izacji inwestycji w zakresie dr6g pubIicznych (tekstjednoIity Dz. U. z 
2018 r., poz. 1474), oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postypOwani a administracyjnego (tekst jedno1ity Dz. U. z 2018 r., poz. 2018) 

zawiadamiam 

ze w dniu 21.08.2019 r. zostala wydana decyzja Nr 54212019 zatwierdzajqca projekt 
budow1any zamienny do ostatecznej decyzji Starosty Mlawskiego Nr 312016 znak: 
1.6740.1.1.2016 z dnia 19.07.2016 r. zezwa1ajqcej na realizacjy inwestycji drogowej i 
zatwierdzajqcej projekty podzialu nieruchomosci 
polegajqcej na przebudowie drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo Nr 2343W od km 
0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko, 
kanalizacjq deszczowq i sieciq wodociqgowq - kat. obiektu - IV, XXV, XXVI, XXVIII - wg 
projektu budowlanego opracowania indywidualnego, na dzialkach 0 numerach ewid. : 
Gmina Wisniewo: 
Obryb nr 2: 479, 564 
Obryb nr 8: 52, 51, 404,130,397,526,637,35411,737,738/6,516,517,518 
Gmina Strzegowo: 
Obryb nr 29 : 1, 11611, 89, 270/3, 74, 293, 81, 232, 351,2, 50, 51,435, 52, 53, 7, 55/3, 306, 
352,450,451 
Obryb nr 22: 271, 38, 144, 353, 37/2, 400, 410,458,212,240,41112, 317, 660, 665,666,667, 
668,318, 711120 
Obryb nr 21: 12,4,37, 13 
Obryb nr 35: 37, 312, 54, 51, 38, 49, 52 
w czysci dot. rozbudowy drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo Nr 2343W w 
miejscowosciach Kowalewo, Kowalewko i Dqbrowa na odcinkach: od km 2+ 140,00 do km 
3+430,10, od km 4+610,10 do km 5+500,00 i od km 7+700,00 do km 8+558,80 

Zainteresowani mogq w terminie 14 dni od daty ogloszenia obwieszczenia zapozoae siy z 
tresciq w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mlawie, ul. 
Reymonta 6, pok. 25, w godz. 800_1600 (tel. 23 655 29 13 ).i w tym terminie zloZyc 
ewentualne wnioski i zastrzezenia. 

Od w/w decyzji sruzy stronom postypowania odwolanie od Wojewody Mazowieckiego w 
terminie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postypowania 
Administracyjnego zawiadomienie stron postypowania uWaZa siy za dokonane po uplywie 14 
dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Zgodnie z art.40 KPA, pisma dorycza siy stronie, a gdy strona dziala przez przedstawiciela 
- temu przedstawicielowi. Jezeli strona ustanowila pelnomocnika, pi sma dorycza siy 
pelnomocnikowi. Jezeli ustanowiono kilku pelnomocnik6w, dorycza siy pisma tylko jednemu 
pelnomocnikowi. Strona moze wskazac takiego pelnomocnika. W sprawie wszczytej na 



skutek podarua zlozonego przez dwie 1ub wiycej stron pisma dorycza siy wszystkim stronom, 
chyba ze w podaniu wskazaly jedn~ jako upowaZruon~ do odbioru pismo Strona zamieszkala 
za granic~ lub maj~ca siedziby za granic~ jezeli nie ustanowila pelnomocruka do prowadzerua 
sprawy zamieszkalego w kraju ,jest obowi¥ana wskazac w kraju pelnomocruka do doryczen. 
W razie rue wskazarua pelnomocnika do doryczen przeznaczone dla tej strony pisma 
pozostawia siy w aktach sprawy ze skutkiem doryczerua. 

Otrzymuja: 

1. 	 Wnioskodawca: Powiatowy Zarz~d Drog w Mlawie, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10, 
06-500 Mlawa 

2. 	 Powiat Mlawski - Zarz~d Powiatu Mlawskiego, ul. Wladyslawa Stanislawa Reymonta 6, 
06-500 Mlawa 

3. 	 Gmina Wisniewo, Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo ( z prosb~ 0 wywieszenie 
zawiadomienia w siedzibie gminy oraz ogloszenie na stronie internetowej i odeslanie w/w 
do Starostwa w ustawowym terminie) 

4. 	 Gmina Strzegowo, Plac Wolnosci 32, 06-445 Strzegowo ( z prosb~ 0 wywieszenie 
zawiadomienia w siedzibie gminy oraz ogloszenie na stronie internetowej i odeslanie w/w 
do Starostwa w ustawowym terminie) 

5. 	 Skarb Panstwa - Starostwo Powiatowe w Mlawie - Wydzial Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomosciami w/m 

6. 	 ala 

Do wiadomosci: 

1. 	 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Reymonta 4, 06-500 Mlawa 
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