
OBWIESZCZENIE
STARoSTY wĘGRowSKIEGo

z dnia 21 lipca 2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Napodstawieart. 1ldust.5i6ustawyzdnia10kwietnia2003r.oszczegłowychzasadachprzygotowaniairealizacjiinwestycjiwzakresie
dr g publicznych (Dz. U. z 2020 t. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, Że na wniosek z dnia 25 czetwca 202Ir. złoŻony przez Zaiząd Powiatu
Węgrowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
zadaniapn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4202W ul. Wiejskiej Sadownem"

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na nizej wymienionych działkach o nr
ewidencyjnym:

obręb 0009 ocięte: działkanr ew.: 13 _ działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego
obręb 0014 Sadowne: działki nr ew.: 27 _ działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

obreb 00L4 - Sadowne: Ż92 (29212,292lI,Ż9213),24I (24|I|,24Il2),239 (239ll,23912),237 (23711,237l2),235 (23sll,235/2),23312 (23313,

233t4),233tr (233t5,233/6),229 (229n,22912),223 (22311,22312),216 (2t6lt,21612),209 (20911,20912),203 (203n,20312),195 (195/1, 195t2),

188 (188/1' I88l2), 181 (181/1' I8Il2)' 17016 (l70l7, |7018), 17014 (17019, 170lI0), 163 (1'6311, 16312), I53l2 (153/3' |5314), 146 (146l|, 146lŻ),
r39 (139n, r39t2), r34 (134n, r34t2),127 (127tL,12712), tzt (121,n, r2y2),1r2 (ttzn, rt2l2), rt6 (t16n, rt6t2),109 (r09t1,,109t2), t02t2
(t02t3. ro2t4), r02tt (102t5, 10216),95 (9511,9512),88 (88/1, 8812),85 (85/1, 8512),78 (7811,7812),7r (71n,7112),64 (64i1,64t2),57 (57n,
s7/2)

obręb 0009 - ocięte: 67I (67Lll,67Il2), 543 (543ll,54312),668 (668/1 ,66812),64912 (64913,64914),649lI (649ls,64916),643 (643ll,64312),
637 (637 n,637 t2), 631 (631t1,63U2), 62512 (625t3, 62514), 6251r (62515,62516), 567 (567 tL, 56712),548 (548/1 , 548t2), r290t2 (1290t4, r290t5),
669 (669t1,66912)

Obreb 0015 - Soik wek 407 (40711, 40712), 402 (40211, 40212), 399 (39911,399/2),396 (39611,396/2),393 (39311,39312),391 (391,11.,39112),

349 (349ll, 349lŻ), 346 (346ll, 34612), 343 (343ll, 34312), 340 (340ll, 34012), 337 (337lt, 33] l2), 32812 (32814, 32815, 32816), 32813 (32817 
'

3Ż8 l 8), 325 l I (32s 13, 325 l 4), 325 l 2 Q25 l 5, 325 l 6)

(Przed nawiasem podano numer działki ulegajqcej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w
nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotowq inwestycję ktore z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, stanq się
y,ł asno ś ciq P ow iatu Wę gr ow skie go)

obręb 0014 _ Sadowne: 249,250,

obręb 0009 _ ocięte: 258

_ działki poza liniami rozgraniczajqcymi na kt rych przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dr g innych kategorii,

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, uzytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Ponądto stronami
w sprawie mogą by osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie drogi.

Zgodniezart.11dust.9i10ustawyoszczegłowychzasadachprzygotowaniairea|izacjiinwestycjiwzakresiedr gpublicznych,zdniem
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości Stanowiącę własnoś Skarbu Paristwa
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą by
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepis w o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z nafllszeniem powyżSzego zakazu
jest niewazna.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymuj ący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z aft. 32 i 3 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pok j nr 107, I _ Pietro w
Wydziale Architektury i Budownictwa, gdziemożna składa ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od
daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiarn, Że zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2020r.
poz. 256 z p ź. zm.) zavłiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości spos b
publicznego ogłaszania, uwaŻa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.IO ilw ustawy _ Kodeks postępowania administracyjnego.
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