
S T A R O S T A M I Ń S K I 

Mińsk Mazowiecki, dnia 14 lipca 2017 r. 

OBWIESZCZENIE 

Starosta Miński, działając na podstawie art. 49, w związku z art. 105 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 
l l a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) 

podaje do publicznej wiadomości 

informacją, iż decyzją nr 40/17 z dnia 14 lipca 2017 r. znak: AB. 6740.15.162.2017r. umorzył 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Sezamkowej w miejscowości Karolina 

gmina Mińsk Mazowiecki w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w miejscowości Karolina 

Gmina Mińsk Mazowiecki", wszczęte z wniosku z dnia 04 maja 2017 r. inwestora: Gminy Mińsk 

Mazowiecki, reprezentowanego przez Pana Wiesława Mazurkiewicza. 

Projektowana inwestycja planowana była do realizacji na działkach o nr ewid.: 828/11, 
829/14 i 829/18 (projektowany podział z działki o nr ewid. 829/17), położonych w 
miejscowości Karolina, gmina Mińsk Mazowiecki. 

Z treścią decyzji i aktami sprawy można zapoznać się w w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pok. nr 203 (w godzinach pracy 

Urzędu: poniedziałek: godz. 8.00-17.00, wtorek, środa, czwartek godz. 8.00 - 16.00, piątek 

godz. 8.00-15.00), 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2016r. poz. 23 j.t ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starosta 

- \vy\jieszono na tablicy ojjlosien dnia. 
- zdjelo dnia 
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