
o B wIEs ZC ZEN I E sTARosTY wĘGRowsKIEGo
z dnia 26 sty cznia 2022r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na rcalizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 1lf ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczeg łowych zasadach przygotowantairealizacji inwestycji w zakresie dr g publicznych
(Dz.U. z2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawladamiam, że na wniosek z dnia 16 listopada2l2lr. złoŻony przezZarząd Powiatu Węgrowskiego, została
wydanadnia}1stycznia2022r.decyzjaStarostyWęgrowskiegonr Il2022(znaksprawy:A8.6740.1.8.202l)ozezwoleniunarealizacjęinwestycji
drogowej dla przedsięwzięcia pn: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica _ Morzyczyn -- (granica powiatu) Kiełczew w
miej scowościach: Morzyczyn Włościarrski i Morzyczyn Wł ki''

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

obręb 0007 Morzyczyn Włościanski: działka nr ęw.: 61612,615 _ działkabędąca własnością Powiatu Węgrowskiego
obręb 008 Morzyczyn Wł ki: dziĄki ff ew.: 348 _ działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0007 - Morzvczyn Włościarski: 6II (61111,61112),612 (612ll',61212),613 (613ll,61312),617 (23711,237l2),619 (61911,61912),62I
(62111,62112),623 (62311,,62312),625 (625t1.,62512),627 (627n,6272),629 (629t1,629t2),631 (631t1,631t2),633 (633t1,633t2),635 (635t1,
63512),637 (637n ,63712),639 (639t1,63912),64r (641,n,64y2),643 (643t1,64312),647 (647 tl,64712),649 (649n,649t2),651 (651/1 , 65v2),
653 (65311,65312),655 (655/1,65512),656 (65611,65612),660 (660n,,66012),662 (662t1,662t2), 664 (664t1,66412),667 (667t1.,66712),669
(66911, 66912), 670 (67011, 67012), 676 (67611, 67612), 678 (678n, 67812), 682 (682t1, 68212), 684 (684n, 684t2),686 (686/1, 686t2),688i 1

(688t 4, 688/5), 690 (690t1, 69012)

Obreb 0008 - Morzvczvn Włrki: 111 (111/1, llll2), II2|I (l12l3, ll2l4),1l2l2 (11215, 11216),113 (113/1 , II3l2), ll4 (l14ll, I'l4l2), 120
(120n, 12012), r2r (12111, t2u2), r22 (122tL, 12212), r24 (124t1, 12412), 127 (t27tl, r27t2), t29t2 (129t3, 12914), r30t2 (130/3, 13014), r3r
(131t1,13U2), r32 (132t1,,13212),133 (133t1,, t3312),13412 (134t3, 13414),135 (135/1, 13512),13712 (137t4, r3715), r3713 (137t6, t3717), r38
(138/1, 13812), 13913 (13914, 13915), t40 (1,4011, 14012), r99 (199t1,, 19912),201 (20u1,20U2),205 (205n,205t2),206 (206t1,206t2),207n
(207t4,20715),20712 (207t6,20717),212 (212t1,,2t212),21512 (215t3,21514),216 (216t1,21612),239t2 (239t3,239t4),246 (246n,246t2,246t3),
248 (248t1,24812),250 (250t1,25012),252 (252t1,25212),27212 (272t3,27214),2731r (273t3,273t4),274t1 (274t3,274/4),274t2 (274t5,274t6),
275 Q75t1,27512),281 (28u1,28U2),315 (315/1 ,31512),316 (316t1,31612),347 (347tL,34712),32v1 (321.t3,32U4),321t2 (321t5,32U6),325
(325n,32512),332 (332t1,,33212),333 (333t1.,33312),336 (336n ,33612),340 (340t1,34012),342 (342t1,342t2),346 (346n,34612),349 (349n,
34912),35012 (350/3, 35014),374 (37411,37412),375 (37511,37512),385/1 (385/3, 38514),38512 (385/5, 38516),1585 (1585n,1585t2), 386 (386/1,

38612)'387 (387lt,387lŻ),390ll (390/3' 39014),39012 (390/5' 39016),40414(40416'40417)

(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 kt re z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, stanq się
wł as no ś c iq P ow iatu Wę gr ow s ki e go)

obręb 0008 _ Motzyczyn Wł ki: 249,250,246 (24613 _ działkapowstała w wyniku podziału)

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

Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego zdriiem, w kt rym decyzja
o zezwoleniunarealizację inwestycji drogowej stanie się ostatecztla, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

Decyzjazawierarozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwo|enianarea|izację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczegolności dotyczące:
określenia linii rozgraniczĄących teren inwestycj i,
oznaczenianieruchomości według katastru nieruchomości, kt re stają się zmocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego,
zatvmer dzenie po działu nieruchomo śc i,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art.32 i 33 Kodeksu postępowania
administracyjnego, mogą zapozna się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego Ż3, pok j nr I07,I _ Pietro w
Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

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