
 

IRŚ.6740.258.4.2019        Mława, 12.07.2019 

                                                                                                                                                                                      

Zawiadomienie  

Starosty Mławskiego 
           z dnia 12.07.2019 
  

 Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 

1474 ze zm.)  oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)            

 

zawiadamiam 
że w dniu 12.07.2019 r., została wydana decyzja Nr 4/2019  zatwierdzająca projekt 

budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie  Alei 

Św. Wojciecha w Mławie – etap II wraz z branżą sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną   - 

kat. obiektu - XXV, XXVI,XXVII,XXVIII wg projektu budowlanego  opracowania 

indywidualnego  wraz z podziałem nieruchomości na potrzeby tej inwestycji 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach, bądź ich częściach:  

W obrębie nr 0010 Miasto Mława, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mława, powiat mławski,  

województwo mazowieckie: 

501, 534/4, 535/14, 536/2,  537/3, 538/5, 550/1, 585/3, 585/5, 588/2, 602/2, 603/2, 610/2,  

611/2,  612/4, 614/1, 615/19, 616/15, 617/19, 819/13, 820/6, 821/4, 822/2,192/2, 663/3,549/1, 

549/2, 605, 1576/36, 1576/163,535/4, 619/1, 619/2, 1576/11, 1576/143,  1576/164, 1576/165, 

550/5, 551/3, 500, 535/21,  535/23, 537/14, 538/28, 550/3, 550/4, 551/1, 551/2, 552/2, 553, 

571/4, 574/2, 574/7, 575/2, 576/2, 577/3, 578/1, 579/1, 580/2, 581/2, 582/1, 582/2, 583/3, 

584, 588/3, 585/4, 589/2, 592/2, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 597/1, 597/2, 598/1, 

598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 604/2, 607, 608, 609, 613/6, 819/23, 820/7, 821/5, 822/3,537/15, 

583/1, 583/2, 606 

 

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z 

treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  Starostwa 

Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6, pok. 25, w godz. 800-1600 ( tel. 23 654 33 11) i w 

tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia. 

    Od  w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie od Wojewody Mazowieckiego w 

terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 

Administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

    Zgodnie z art.40 KPA, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela 

– temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się 

pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu 

pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W sprawie wszczętej na 

skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, 

chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. Strona zamieszkała 

za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia 

sprawy zamieszkałego w kraju , jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. 

W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma 

pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 

                                                                                                           

 

                 Starosta Mławski 

                         (-)  Jerzy Rakowski 



 
 

 

 

 
 

 

 


