
Obwieszczenie 
Starosty Mławskiego

z dnia 29.10.2021 r.

Na podstawie art. 10 ust.l w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 5a 
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 
ze zm.)

zawiadamiam
- że w dniu 22.10.2021 r. została wydana decyzja Nr 17/2021 zatwierdzająca projekt 
budowlany i zezwalająca na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej - linii napowietrznej 
SN-15kV „Wysoka” od Stacji S6-00197 Mława Napoleońska do istniejącego słupa 
SN-15kV nr 06-5-o402-54 wg projektu budowlanego o łącznej długości -  714 m i 9 szt. 
stanowisk słupowych na działkach o numerach ewidencyjnych 2577/24, 2554/22, 2554/23, 
2554/14, 2553/2, 2552/4, 2544/4, 2552/3, 2544/3, 2544/1, 2523, 2178/1, 2119/4, 2118, 2117, 
2116, 2115, 2114, 2113, 2112, 2111, 2129/1, 2110/1, 2108/1, 2106, 2105/2, 2104/5, 2104/3, 
2104/1, 2101/1, 4432/4, 1982/1, 1918/11, 1918/6 położonych w Mławie przy ul. Łojewskiego, 
Witwickiego, Wysokiej, Górnej Akacjowej, Napoleońskiej, gm. Mława.

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. Wyspiańskiego 8A II piętro, pok. 13, w godz. 8°°-16°° ( 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.

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej )

Otrzymują:
1. 1.Inwestor: ENERGA-Operator S.A.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
2. Pełnomocnik: Dane zanonimizowano
3. Strony postępowania wg wykazu w drodze obwieszczenia
4. a/a

Do w iadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Reymonta 4, 06-500 Mława 

Sporządziła:
BCS/BCS


