
                                                                                                                                                               

Zawiadomienie  

   Starosty Mławskiego 
           z dnia 18.11.2021 r. 

 

 Na podstawie art.11f ust.3 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.)  oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)            

 

zawiadamiam 
że w dniu 18.11.2021 r. została wydana decyzja Nr 6/2021  zatwierdzająca projekt 

budowlany i zezwalająca na realizację inwestycji na zadanie pn. „Rozbudowa drogi 

gminnej Bolewo – Sułkowo -  Kolonia  od km 2+100,00 do km 3 +002,00 ”  kat. obiektu: 

IV, XXV - wg projektu budowlanego opracowania indywidualnego realizowana na 

następujących działkach, w liniach rozgraniczających terenu 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) 

                 

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 pietro, pok. 13, 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 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


