
Starostwo Powiatowe 
w P!OJ\sku 

09-100 P10I1Sk, ul. Plocka 39 

P!OJ\sk 23_08_2017 r, 

OBWIESZCZENIE ST AROSTY PLONSKIEGO 
o wydaniu decyzji 

o zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej 

Dzia!aj~c na podstawie ali, 49 llstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 

administracyjnego (j.t. Dz.U. z 20 17 r. poz. 1257) oraz zgodn ie z ali. I lfust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczcg61n ych zasadach przygotowania i rca li zacj i inwestycji 

w zakresie dr6g pubJicznych (j.t. Dz.U. z 20 15r. poz. 2031, z p6Zn. zm.) 

zawiadamiam, 

ze na wniosek W6jta Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszaws!(a 9A, w dnill 

23.08.20 17 r. zostala wydana decyzj a Starosty PIOl\ski ego nr 3911201 7 0 zezwolenill na 

realizacjy inwestycji drogowej (sygnatura akt AB.6740.3 83 .2017): 

pod nazw~: "Rozbudowa drogi gminnej nr 300164W w Galominie" 

zlokali zowanej na dzialkach nr ewid.: 

Obr~b Galomin: 36,48 (48/2, 48/1), 49 (49/2, 49/1), 50, 5112 (51 /4, 5113), 52 (52/2, 52/1), 53/1 
(53/7, 53/6),53/2 (53/5, 53/3, 53/4), 54 (54/2, 5411 ), 55/2 (55/7 , 55/6), 55/3 (55/11, 55/10), 55/4 
(55/ 13, 55/12),55/5 (55/9, 5518), 56/ 1 (56/7,5616),56/2 (56/5, 56/3,56/4),57,59 (59/2, 59/1), 61 
(6 112,6111 ),63 (63/2, 63/1), 65 (65/2, 6511), 66 (66/2, 6611), 67 (67/2, 6711), 68 (68/2, 68/1), 222 
(222/2,22211),230 (230/2, 230/1), gm. Baboszewo 

[symbo/ami X (Y, V), 0211aCZ0l10 odpowiedl1io: 
X - nLimer ewidencyjny dzialki przed podzialem 
Y - numer ewidencyjny dzialki powslalej w wyniku podzialu nieruchomosci 
Y - I1l1mer ewidencyjny dzialki powstalej w wyniku podzialll nieruchomosci, przeznGczonej pod 

inwestycir} 

Zgodnie z art. 18 ust. I c ustawy z 10 kwielni a 2003 r. 0 szczeg61nych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycj i w zakresie dr6g publicznych /j. t. Dz.U., poz. 687 

z 2013 r. z p6Zn. zm.! w przypadku w kt6rym dotychczasowy wlasciciel lub uiytkownik 

wieczysty nieruchomosci obj ylej decyzjq 0 zezwoleniu na reali zacjy inwestycji drogowej 

odpowiednio wyda II' nieruchomosc lub wyda nieruchomosc i opr6ini lokal oraz inne 

pomies2czenia ni ezwlocznie, lecz nie p6Zniej ni z w terminie 30 dni od dnia: 

I) doryczenia zawiadomienia 0 wydaniu decyzj i, 0 kl6rej mowa wart. 17, 

2) doryczen ia postanowienia 0 nadaniu decyzj i 0 zezwoleniu na real izacjy inwestycj i 

drogowej rygoru natychmiaslowej wykonalnosci, al ba 

3) w kt6rej decyzja 0 zezwoleniu na real izacjy inwestycj i drogowej stula si<; ostateczna 



- wysokosc odszkodowania powi,ksza si, 0 kwot, r6wn~ 5% wartosci nieruchomosci lub 

wartosci prawa uzytkowania wieczystego. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu post,powania administracyjnego zawiadomienie 

przez obwieszczenie uwaza si, za dokonane ze skutkiem prawnym, po uplywie 14 dni od 

daly publicznego ogloszenia. Wobec powyzszego, w ciqgll 14 dni od daty dokonania 

ogloszenia strony posl, powania maj'l prawo zapoznac si, z tresc i'l wydanej decyzji 

administracyjnej w Wydzi ale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego 

w PIOllSku przy ul. ZWM 10, II pi,tro, pok. 320 lub tel. (0-23) 662-77-64 wew. 219. 

Z up. ST AROSTY 
(-) 

mgr Zbigniew Sadowski 
Naczelnik 

Wydzialu Architektoniczno - Budowlanego 
(dokument podpisany eleklroniczni e) 


