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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1363 ze zm.), w związku z art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołań, 
20 października 2020 r. została wydana decyzja uchylająca w całości zaskarżoną decyzję 
Starosty Mrągowskiego Nr 1/2020 z 17 lipca 2020 r., znak: AB.6740.10.1.2020, udzielającą 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Dybowskiej 
i ulicy Sowiej w Mikołajkach wraz z infrastrukturą techniczną” oraz umarzająca 
postępowanie organu pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się 
w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy Al. Marsz. J. 
Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. 

Pragnę ponadto poinformować:
1. Urząd przyjmuje klientów w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, wejście od Al. Marsz. J. 
Piłsudskiego w godzinach: poniedziałek - piątek 800 – 1500, po uprzednim umówieniu 
terminu poprzez kontakt: e-mailowy: katarzyna.plochocka@uw.olsztyn.pl, 
sekrwin@uw.olsztyn.pl, bądź telefoniczny: (89) 5232 697, (89) 5232 561.

2. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Urząd 
Wojewódzki w Olsztynie mogą kontaktować się za pośrednictwem platformy ePUAP 
www.epuap.gov.pl, adres skrytki /WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę 
e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/ ePUAP.

3. Przy wejściu do Urzędu od strony ul. Piłsudskiego w Olsztynie ustawione są skrzynki 
nadawcze na składanie dokumentów.

4. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu 
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski, a także wywieszone w siedzibie 
Urzędu.

Niniejsza decyzja jest ostateczna w toku instancji.
Na decyzję, na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, 
ze zm.), przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, 
wnoszona za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia decyzji.

Z up. WOJEWODY
                                              WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

                                                       Beata Faltynowska
                                                                Dyrektor Wydziału
                                                       Infrastruktury i Nieruchomości
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