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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania 

Na podstawie 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 2022 r., poz. 176 ze zm.) 
– dalej jako ustawa zrid, zawiadamia się, że w dniu 16 listopada 2022 r., na wniosek inwestora: 
Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowanego 
przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a, ZB-1 
i ZB-2 w ramach zadania: Wykonanie analizy poprawności działania zbiorników ZB-1 i ZB-2 oraz 
rowów odwadniających wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej do prawidłowego ich 
funkcjonowania przy drodze wojewódzkiej nr 728”.

Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, 
powiecie grójeckim, w gminie Mogielnica, jednostka ewidencyjna 140607_4 Mogielnica Miasto, 
obręb 0001 Mogielnica.

Numery działek ewidencyjnych w istniejącym pasie drogowym: 934/3, 934/1, 937, 932/1, 932/3, 
940/3, 940/1, 941/3 i 941/1.

Numer działki ewidencyjnej w projektowanym pasie drogowym, podlegającej podziałowi do przejęcia 
pod inwestycję, przechodzącej na rzecz Województwa Mazowieckiego (w nawiasach numery działek 
po podziale – tłustym drukiem numer działki przeznaczonej do przejęcia pod inwestycję): 
940/4 (940/5, 940/6).

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki wydał 
postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków 
w projekcie budowlanym. Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy 
zażalenie.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści 
nieruchomości objętych wnioskiem.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć dokumentację może tego 
dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz.1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 
1200  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione 
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 do 
30 min i nie może zostać przedłużony. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – dalej jako k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania będą informowane w drodze publicznych 
obwieszczeń, zgodnie z art. 49 k.p.a. „§ 1 Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron 
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o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie 
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Dzień publicznego obwieszczenia: 12 stycznia 2023 r. 

                                                      
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
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