
Starosta Powiatu Żyrardowskiego 

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 

RB.6740.6.3.2022 Żyrardów, 23 czerwca 2022 r. 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO 

Z dnia 23 czerwca 2022r. 

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej znak RB.6740.6.2.2021 z dnia 21.06.2021r. 

 

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., 

poz. 176 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późniejszymi zmianami; 

dalej: ustawa Kpa) 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego  

zawiadamia w drodze obwieszczenia  

 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza  Mszczonowa z dnia 22 czerwca 2022 r. (data wpływu: 22 czerwca 

2022r.) postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem „Rozbudowa ul. Północnej 

w m. Mszczonów” gmina Mszczonów, pow. Żyrardowski wydanej przez Starostę Powiatu 

Żyrardowskiego w dniu 21 czerwca 2021r. znak RB.6740.6.2.2021 w zakresie pominiętej działki o nr 

ew. 1182/169, która omyłkowo nie została wpisana do wniosku i decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej, natomiast jest ujęta w części graficznej projektu zagospodarowania terenu 

zawartego w zatwierdzonym projekcie budowlanym stanowiącym integralną część wydanej decyzji 

(załącznik nr 2 do decyzji).   

W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się 

z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Rozwoju i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pokój nr 112 (poniedziałki, wtorki, środy i piątki 

– w godz. 9:00-15:00; czwartek jest dniem bez przyjęć interesantów). Telefon kontaktowy: 46 856-

61-59. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz 

w Biuletynach Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i Urzędu Miejskiego w 

Mszczonowie (właściwego ze względu na przebieg drogi). Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w przypadku 

zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 

dnia publicznego ogłoszenia.  

 

 

 

 


