
OBWIESZCZENIE
STAROSTY wĘGRowSKIBGo

z dnia 30 listopada202l r.

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

Napodstawie art. 11 dust.5 i 6 ustawy zdtia 10 kwietnia2003 r.oszczegołovvychzasadachprzygotowaniai realizacjiinwestycjiwzakresie dr g

publicznych (Dz.IJ. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), zawtadamiam, Że na wniosek z dnia 16 listopada 202I r. zŁoŻony przez Zarząd Powiatu
Węgrowskiego, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgr w zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyĄi o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej dlazadariapn.: ',Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica_Morzyczyn- (granica powiatu) Kiełczew

w miej scowo ściach : Morzy czyn Wło ścianski i Morzy czyn Wł ki''

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

obręb 0007 Morzyczyn Wościariski dziaŁka nr ew.: 61612,615 _ działkabędąca własnością Powiatu Węgrowskiego
obręb 008 Morzyczyn Wł ki działki m ew.: 348 - działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

Obreb 0007 - Morzvczyn Włościariski: 6II (61111,61112),612 (612ll,61212),613 (613ll,6|312),617 (23711,237/2),619 (619ll,61912),62I
(62lll, 62IlŻ), 623 (62311, 62312), 625 (625ll,6Ż512), 627 (6271L, 627lŻ),629 (62911, 62912), 63l (63111, 63112), 633 (63311, 63312),635 (635ll,
63512),637 (637 n, 63712), 639 (639n, 63912), 64r (64u1.,64U2),643 (64311,64312), 647 (64711,64712),649 (6491L, 64912),651 (651/1 ,65U2),
653 (653l|,65312),655 (655/1,65512),656 (65611,65612),660 (660ll,660lŻ),662 (66211,66212),664 (66411" 66412),667 (66711" 667l2),669
(669ll, 669lŻ), 670 (670ll, 67012), 676 (67611, 67612), 678 (678II, 67812), 682 (68211, 68212), 684 (684lt, 68412),686 ( 8611, 68612),688/1

(688t 4, 688/5), 690 (690 11, 69012)

obreb 0008 - Morzyczyn Wł ki: 111 (111/1, tlllz), II2|I (Lt2l3, II2l4), IIŻl2 (Ll2l5, 11216)' 113 (113/1, II3l2), lI4 (11411, II4l2), I20
(t20tt, n\D), r2r (121n, L2v2), r22 (t22tl, r22l2), r24 (r24lr, r24l2),127 (t27ll, r27l2),12912 (12913, 12914), 13012 (130/3, 13014), r3r
(t3ut, r3v2), r32 (L32n, r32t2),133 (133/1, 13312), 13412 (134t3, 13414),135 (135/1,13512), r3712 (13714,13715), r3713 (L3716, r3717), r38
(138/1, 13812), r39t3 (139t4, r39t5), r40 (140n, 14012), r99 (199n, 19912),20r (20llt,20U2),205 (20511,20512),206 (20611,20612),2071r

(207 t4,20715),207 t2 (207 t6,207 t7),2r2 (212tL,21212),2r512 (21513,21514),216 (216lr,21612),23912 (23913,23914),246 (24611,24612,24613),

248 (24811,24812),250 (250ll,25012),252 (25211,Ż5212),2l2l2 (27213,21214),273lI (27313,273l4),274lI (274l3,27414),274l2 (274l5,27416),

275 (27511,2]5l2),28I (28111,28Il2),315 (315/1 ,3I5l2),316 (3L6lI,31612),347 (347l1,347l2),32IlI (32113,32Il4),32IlŻ (321/5,321'16),325

(325lL,325l2),332 (332ll,33Ż12),333 (333/1 ,333l2),336 (336ll,33612),340 (34011,34012),342 (34211,34212),346 (346lt,34612),349 (34911,

34912),350/2 (350/3, 350t4),374 (374n,37412),375 (375n,37512),385/1 (385/3, 38514),38512 (385/5,385/6), 1585 (1585|L,158512),386 (386/1,

386t2),357 (387n,387t2),390tr (390/3, 39014),39012 (390/5, 39016),40414 (404t6,40417)

(Przed nąwiasem podano numer działki ulegajqcej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstaĘch po podziale, tłustym drukiem w

nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotowq inwestycję kt re z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, stanq się
wł asno ś ciq P ow iatu Wę gr ow s kie go)

obręb 0008 _ MorzyczynWł ki: 249,Ż50,246 (24613 _ działkapowstała w wyniku podziału)

- działki poza liniami rozgraniczajqcymi z kt rych korzystanie będzie ograniczone.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, uzytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Ponadto

stronami w sprawie mogą by osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie drogi.

Zgodniezart.Ildust.9i10ustawyoszczegłovvychzasadachprzygotowaniairealizacjiinwestycjiwzakresiedr gpublicznych,zdniem
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zez:woleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własnoś Skarbu Paristwa

bądż jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwo\eniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą by

przedmiotem obrotu w rozumięniu przepis w o gospodarce nieruchomościami. Czynnoś prawna dokonana z naruszęniem powyzszogo zakazll
jest niewazna.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z aft.32 i 33 Kodeksu postępowania

administracyjnego, mogą zapoznaÓ się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, wejście nr 3, I _ piętro

w Wydziale Architektury i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym tęlefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 25 74 09 289, gdzie

moŻna składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jednocześniezawiadałniam,żezgodniezart. 9ustawyzdnia14czerwca1960r.Kodeks postępowaniaadministracyjnego(Dz.U.z202Ir.
poz'735 ze zm.) zawiadomienie stron postępowaniaprzezobwieszczenie, Iub inny zvłyczajowo przyjęty w danej miejscowości spos b publicznego

ogłaszania, uwuŻa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającęgo z art. I0 w/w ustawy _ Kodeks postępowania administracyjnego.
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