
 

IRŚ.6740.1.7.2021                     Mława, 11.10.2021 

                            

        Zawiadomienie 
    o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a 

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  w związku z art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych  ( Dz. U. z 2020, poz. 1363 ze zm ) zawiadamia się, że w dniu  04.10.2021 r. 

zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy:  

 

Gmina Stupsk 

ul. H. Sienkiewicza 10 

06-561 Stupsk 

 
z dnia 04.10.2021  r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej – polegającej na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo 

-  Kolonia  od km 2+100,00 do km 3 +002,00 ”   
Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach, w liniach rozgraniczających teren 

inwestycji: 

83/5, 83/6, (83/7), 119 (119/1), 121, (121/1), 122, (122/1), 123, (123/1), 124/1, (124/3),  125/1, 

(125/3), 126, (126/1), 131, (131/1), 132, (132/1), 133, (133/1), 134, (134/1), 135/2, (135/3), 136, 

(136/1), 137, (137/1), 138, (138/1), 140, (140/1),  66, w obrębie nr 0002 Sułkowo Kolonia,  

jednostka ewid. 141306_2 Stupsk,  gmina Stupsk,  

101, (101/1), 102, (102/1), 105, (105/1), 106, (106/1), 107, (107/1), 3075/5, (3075/7) w obrębie nr 

0012 Sułkowo Borowe,  jednostka ewid. 141305_2 Strzegowo, gmina Strzegowo,  

powiat mławski, województwo mazowieckie.  

( w nawiasie podano numer działki po podziale) 
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, w terminie 7 dni od daty podania niniejszej 

informacji do publicznej wiadomości, należy zgłaszać w Wydziale Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8A II piętro od poniedziałku do piątku w 

godzinach pracy urzędu tj.; od 800 do 1600. 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8A  (II piętro, tel. 023 654 33 11) 

Stosownie do przepisu art. 41 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 

zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma 

pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Ponadto zgodnie z art. 33 i art. 40 Kpa: 

„Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku 

pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego 

pełnomocnika.” 

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. 

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach 

sprawy ze skutkiem doręczenia.  

 

 

  

 

                                                                                

                      Starosta Mławski 

                    (-)  Jerzy Rakowski 

 

 

 

 



 

 

 
  

 


