
o B w I E s Z CZEN I E STARoSTY wĘGRowSKIEGo

z dnia l 4 wrześni a 202Ir.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia l0.04.2003r o szczeg łowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr g publicznych
(Dz. U. z2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, ze na wniosek z dnia 25 czerwca})Zlt. złoŻony przezZarząd Powiatu Węgrowskiego, została
wydana dnia l4 września 20Żlr. decyzja Starosty Węgrowskiego nr 9l202I (znak sprawy: ,Ą8.6740.l .l.20Żl) o zezwoleniu na realizację inwestycji "'

drogowej dla przedsięwzięcia pn: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4202W ul. Wiejskiej Sadownem''

Projektowana inwestycja realizowana będzie na nizej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym

obręb 0009 ocięte: działka nr ew.: 13 _ działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego
obręb 00l4 Sadowne: działki nr ew.: 27 _ działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

obreb 0014 _ Sadowne: 292 (29212,292lI,29213),Ż4l (24lll,Ż4ll2),239 (23911,23912),23'I (237ll,237l2)'235 (235ll,23512),23312 (23313,

233l4),233lI (23315,23316),2Ż9 (229t1,22912),223 (223Il,223lŻ),216 (2t6tl,21612),2o9 (209tl,2o9l2),2O3 (203t1,203lŻ), ios 1tlslt, l95l2),
188 (188/1, r88t2), 181 (181/1, r8y2), 17016 (170t7 , 17018), 17014 (170t9, t70lr0), 163 (163n, 16312), 15312 (153/3, r53t4), 146 (146t1, r46t2),

l39 (l39ll,13912),l34 (l34ll" 13412),127 (12711' 12?l2),I2l (l2lll,I2ll2),I12 (llzf" II2l2),1l6 (l1 /1' I|612),109 (109/1,l09lŻ),I02l2
(l0Żl3,I02l4),I02lI (l02l5,10216),95 (95ll'9512),88 (88/1' 8812)' 85 (85/1' 8512),78(7811,7812)'7l (71ll,7Il2),64(64ll,6412),57 (57l'.l',

s7t2)

obręb 0009 - ociete: 67l (67tll,67Il2), 543 (s43l1, 54312), 668 (668lt,66812), 64912 (64913,64914),649lI (64915,64916), 643 (64311, 64312),

637 (637 tt,63712),63r (631n,63!2),62512 (625t3,62514),6251r (625/5,625/6),567 (567|t,56712),548 (548/1, 548/2), 129012 (1290t4, 129015),

669 (669n,66912)

obręb 0015 - SoiktÓwek 407 (407n,407t2),402(402t1,40212),399(399n,39912),396(396n,39612),393(393t1,393t2),391 (391/1,391t2),

349 (349n,, 349/2), 346 (346n, 34612), 343 (343/1, 343/2), 340 (34011, 34012), 337 (33711, 33712), 32812 (32814,32815, 32816), 32813 (32817,

328 I 8), 325 I r (325 t3, 325 I 4), 325 I 2 (325 I 5, 325 I 6)

(Przed nawiąsem podano numer dziąłki ulegajqcej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,'tłustym drukiem w
nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotowq inwesĘcję kt re z mocy prawa, gdy decyzja stąnie się ostateczna, stanq się
włas no ś ciq P ow iatu Wę grow s kie go)

Działki poza liniami rozgraniczajqcymi na kt rych przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia irrrrr lub przebudowę dr g innych kategorii:
obręb 0014 - Sadowne: 249,250

obręb 0009 _ ocięte: 258

Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego z dniem, w kt rym decyzja
o zezwo|eniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczną za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

Decyzjazawierarozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia narea|izację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczeg |ności dotyczące:
określenia lini i rozgran iczaj ący ch teren inwe stycj i,
oznaczenianieruchomości według katastru nieruchomości, kt re stają się zmocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego,
zatwier dzenie podziału nieruchomo śc i,

Zainteresowane Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art.32 i 33 Kodeksu postępowania
administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pok j nr l07, I _ Piętro w
Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

od niniejszej decyzji słuzy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego
decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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