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ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z afi. 6I $ 4 ustawy z dnta 14 czetwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pożn. zm), w związku z art' 12 ust.4 ustawy Z

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakreŚie dróg publicznych (Dz.U. z2022 r., poz. 176)

zawiadamiam

'o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalęnia odszkodowania za
nieruchomość położoną w obrębie Morzyczyn Włóki, gmina Sadowne, oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 130/3 o pow. 0'0018 ha, stanowiącą w dacie wydania
decyzji ZRID własność Pana Jana Sówka.

NieruchomośÓ ta objęta została decyzją Starosty Węgrowskiego z dnia 26 stycznia Ż022 t.
ff Il2022 (znak AB.6740'I.8.2021'BK) zatwierdzającej projekt budowlany i udzie|ający
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwąi ''Rozbudowa drogi
powiatowej ff 4204w Płatkownica - Motzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w
miej scowo ści ach : Morzy czy n Wło ści ańsk i i Mor zy czyn Włóki'' .

Wnioski i uwagi moŻna zgłaszać w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia. Z aktami sprawy można się zapoznać w siędzibie Starostwa Powiatowego w
Węgrowie przy ul. Przemysłowej 5 pok. Nr 33 w godzinach urzędowania.

Ponadto informuję, że :
. zgodnie z art.33 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony moŻe

byó osoba ftzyczna posiadająca zdolnośó do czynności prawnych. Pełnomocnictwo
powinno byó udzielone na piśmie w formie dokumentu ęlęktronicznego lub zgłoszone do

protokołu. ZłoŻenię dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega
opłacie skarbowej zgodnie z art. I ust' 1 pkt Ż ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o
opłacie skarbowej (Dz.U. z202I r.,poz' 1923 zpóŹn. zm);

. zgodnie z art. 4I Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony

oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o kuŻdej zmiante swego adresu. w razię zaniedbania w/w obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowy adres wywołuje skutek prawny.

Dodatkowo zgodnie z art.36 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, Że

decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomośó objętą postępowaniem nie moze

być wydana w terminie określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na

koniecznośó wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego w celu określenia wartości nieruchomości

zajętej pod realizację inwestycji drogowej, zapewnienie stronom czynnęgo udziału w
postępowaniu oraz możliwośó zapoznania się z dokumentacją i wypowiedzenia się co do

zebranego materiału dowodowego w sprawie.

Przewidywany termin zakonczęnia postępowania ustalam do dnia 15 grudnia 2022 roku.
Na podstawie art. 36 $ 1 Kodeksu posl'ępowania administracyjnego informuję, ze stronom

postępowania słuŻy prawo do wniesięnia ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego Za

pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie



określonym w art. 35 ustawy ani w terminie określonym w art. 36 $ 1 (bezczynność) lub w
sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwtenia sprawy

(przewlekłość).

Jednocześnie informuję, że stosowanie do art. 37 s 2 ustawy wniesione pIZeZ stronę

postępowania ponaglenie wymaga jego uzasadnienia.

otrzymują: Z.u p RO TYSówka Jan
(poprzez ogłoszenie)
Zarząd Powiatu Węgrowskiego
ul. Przemysłowa 5,07-100 Węgrów
Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
(w celu zamieszczenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego)
Urząd Gminy Sadowne
ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
(w celu zamieszczenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej urzędu na okres 14 dni orazzwrot
z adnotacją o powyższym)
a.a

Sprawę prowadzi:
A. Grala - Starszy Geodeta
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