
OBWIESZCZENIE
sTARosTY wĘGRowsKIEGo

z dnia 24 lutego 2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniunarealizację inwestycji drogowej

Napodstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy zdnia l0 kwietnia Ż003.r. o szczeg łowych zasadachprzygotowaniairealizacji inwestycji w zakresie dr g

publicznych (Dz. U. z2022r. poz.l76), zavnadanianTt, że na wniosek z dnia27 stycznia2022 r. złoŻony przez W jta Gminy Sadowne zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyĄi o zezwo|eniunarealizację inwestycji drogowej dla zadaria pn.: ,,Budowa
drogi gminnej Sojk wek - ocięte''
PĄektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na niŻej wymienionych działkach o nr
ewidencyjnym:

obręb 0015 Sojk wek: działka ff ęw.: 30212 - dziaŁka będąca własnością Gminy Sadowne

obreb 0015 Soiktwek 387 (387ll,387l2),386 (386/1,38612),383 (383/1,38312),381l(381/1,38Il2),379 (379ll,37912),377 (377l1,377lŻ),
375 (375n,37512),371 (371t1,37112),368 (368/1 , 36812), 364 (364n,36412),358 (358/1 ,35812),355 (355/1 , 355t2), 341 (341t1, 34U2), 338
(338/1' 33812)' 355 (355/1,35512),34l (34111,34ll2),338 (338/1,33812),335 (335/1'33512),329 (329ll,3Ż912),326 (326ll,32612),316 (31'6ll,
316t2),31413 (314t5,3t416),31414 (314t7,31418),3r4lt Q14t9,314110),31U2 (3rlt3,3tu4),3ttn (311/5, 31U6),344 (344n,344t2),304n
(304t7 ,30418),30211 (302t3,30214),300 (300/1 ,30012),548 (548/1 , 54812, 54813, 54814)

Obręb 0009 ociete: 9 (9l1,9l2),7 (7l1'' 7l2), 5 (5ll', 5l2)' 3lI (3l3,3l4)

(Przed nawiasem podąno numer działki ulegajqcej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w
nąwiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotowq inwestycję, oraz tłustym drukiem zaznaczono dziąłki przeznaczone w całości pod
przedmiotowq inwestycję, kt re z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, Stanq się własnościq Gminy Sadowne)

obręb 0015 Sojk wek: 118 _ działlra poza liniami rozgraniczajqcymi na kt rych przewiduje się przebudowę dr g innej kategorii.

obręb 0015 Sojk wek38712,38612,l97,38312,38l12,196,37912,37712,375l2,I95l4,37l12,36812,36412,54813,35812,35512,353,350lI,
35012,544,347,34412,34U2,33912,33512,32912,32612,31612,31418,3141r0,31114,31y6,306, 308, 30412,30419,30012,54914,30214 -
(działki lub działki powstałe w wyniku podziału) _ działki poza liniami rozgraniczajqcymi z h rych korzystanie będzie ograniczone.

obręb 0009 ocięte:9l2,7l2,5l2,3l4 _ (działki lub działki powstałe w wyniku podziału) _ działki poza liniami rozgraniczajqcymi z lct rych
kor zyst anie b ę dzie o gr aniczone.

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

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

Zgodnie z art.lld ust. 9 i 10 ustawy o szczeg łowych zasadach przygotowaniairealizacji inwestycji w zakresie dr g publicznych, z dniem '

zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości
postępowania w sprawie wydania decyzji o zeżvło|eniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości gtanowiące własność Skarbu Paristwa

bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogovyej' nie mogą by
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepis w o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyzszego zakazu
jest niewaŹna. ' 

,

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 23, wejście nr 3,I_ piętro

w Wydziale Architektury i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszymtelefonicznymuzgodnieniupodff tel. 25 74 09 289, gdzie

możma składa ewenfualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia'
Jednocześnie zawiadantiarq że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z202I r.

poz.735 zenn.) zawiadomienie stronpostępowaniaprzezobwieszczenie,lub imy zwyczajowo przyjęty wdanej miejscowości spos bpublicznego
o$aszania,u'wuŻa się za dokonanę po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 ilw ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
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