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WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-I.7821.28.1.2022.EG

0 stycznia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. l l f  ust. 3 w związku z l l f  ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że w dniu 10 stycznia 2023 r., Wojewoda Mazowiecki 
wydał decyzję Nr 6/SPEC/2023, znak: WI-I.7821.28.1.2022.EG uchylającą w całości zaskarżoną 
decyzję Starosty Otwockiego Nr 12/2021, znak: AB.6740.DR.9.2021 .MD z dnia 10 grudnia 2021 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2765W - ulicy 
Karczewskiej, ulicy Staszica i ulicy Kołłątaja w Otwocku od km 0+000 do km 0+920 wraz 
z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej 2765W - ulicy Kołłątaja i Staszica z drogą powiatową 
2756W - ulicą Świderską i drogą gminną nr 271075W - ulicą Świderską realizowaną w Mieście 
Otwock”, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Niniejsza decyzja Wojewody Mazowieckiego jest ostateczna w administracyjnym toku 
instancji. Wobec wyczerpania środków odwoławczych stronie nie przysługuje prawo do wniesienia 
skargi, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw, do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Wydział Infrastruktury Oddział 
Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej Delegatura-Placówka Zamiejscowa 
w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom. Punkt Obsługi Klienta pokój nr 205A, 
w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 48 36-20-594. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane.

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej 
trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie 
otrzymają informacji merytorycznych.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony.

Otrzymują:
1. Adresaci wg rozdzielnika
2. Pozostałe strony w drodze obwieszczeń

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań 
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych.
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