
o B w I E s z CZEN I E STARoSTY wĘGRowSKIEGo
zdnia 10 maja 2022r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 1 lf ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczeg łowych zasadachprzygotowaniairealizacji inwestycji w zakresie dr g publicznych
(Dz. U. z2022r. poz.I76 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia27 styczniaZ)22r. złoŻony przęz W jta Gminy Sadowne, została wydana
dnia 10 majaŻ\ŻŻr. decyzja Starosty Węgrowskiego nr 512022 (znak sprawy: AB.6740.I.1.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa drogi gminnej Sojk wek - ocięte''

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

obręb 0015 Sojk wek: działka nr ew.: 30212 _ działkabędąca własnością Gminy Sadowne

Obreb 0015 Soik wek:387 (38711.,38712),386 (386/1,38612),383 (383/1,38312),381 (381/1,38112),379 (37911,37912),377 (37711,37712),

375 (375ll, 37512), 37l (37lll, 37ll2),368 (368/1 , 36812), 364 (36411, 36412),358 (358/1 , 35812),355 (355/1 , 35512), 34l (341ll, 34IlŻ),338
(338/1, 33812),355 (355/1,35512),34I (341l|,34ll2),338 (338/1,33812),335 (335/1,33512),329 (3Ż911,32912),326 (326l|,32612)'316 (3l6lt'
31612),3I4l3 (3l4l5,31416),3I4l4 (3l4l7,3I4l8),3I4l| (3l4l9,3l4ll0),3IIl2 (311/3' 311l4),31IlI (311/5' 31116),344 (344ll,.344lŻ),30411
(304t7,304t8),30211 (302t3,30214),300 (300/1 ,30012),548 (548/1 ,54812, 54813, 54814)

Obreb 0009 Ociete: 9 (911,912),7 (711,712),5 (5/1, 512),311 (313,314)

(Przed nawiasem podano numer działki ulegajqcej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłusĘm drukiem w
nawiasie Zaznoczono działki przeznaczone pod przedmiotowq inwesĘcję, oraz tłustym drukiem Zaznaczono działki 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 _ dziąłka poza liniami rozgraniczajqcymi na kt rych przewiduje się przebudowę dr g innej kategorii.

obręb 0015 Sojk wek: 38] /2,38612, I97,383/Ż,38IlŻ, L96,37912,37712,375lŻ, I95l4,37IlŻ,36812,36412, 54813,35812,35512,353,350lI,
35012, 544,347,344lŻ,34l'12,33812,33512,32912,32612,3l612,3I4l8,3I4lI0,3IIl4,3IIl6,306, 308, 30412,30418,30012, 54814,30214 _
(działki lub działki powstałe w wyniku podziału) _ działki poza liniami rozgraniczajqcymi z kt rych korzystanie będzie ograniczone.

obręb 0009 ocięte; 9l2,712, 5l2,3l4 _ (działki lub dziaŁki powstałe w wyniku podziału) _ działki poza liniami rozgraniczajqcymi z kt rych
korzystanie będzie ograniczone.

Decyi1azawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwo|enianarea|izację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczeg lności dotyczące:
określenia linii rozgran iczaj ący ch teren inwestycj i,
oznaczenianieruchomości według katastru nieruchomości, kt re stają się zmocy prawa własnością Gminy Sadowne,
zatwier dzenie podziału nieruchomo ści,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z aft. 32 i 33 Kodeksu postępowania
administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwię Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 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
decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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