
WOJEWODA MAZOWIECKI

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy

ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14

Zarządu Województwa Mazowieckiego,

z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w 2akresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., póz. 203i

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg
(t.j. Dz. U. z 2017 r., póz. 1257), zwarej dalej „Kpa", zawiadamiam, że na wniosek inwestoia

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w imieniu którego
występuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa, złożony w dniu 4 maja 20 7 r., uzupełniony w dniu 25 maja 2017 r., Wojewoda
Mazowiecki, wydał w dniu 21 sierpnia 2017 r., decyzję Nr 113/P/2017, znak:
WI-P.7820.2.1.2017.MG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa dro

w m. Wymyśle Polskie na terenie gminy
wojewódzkiej Nr 575 relacji Płock - Kazuń na odcinku od km 17+570 do km 18+05

Słubice, powiat płocki".
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyz

zatwierdzającą projekt podziału nieiuchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlan;
Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone przedmiotową decyzją sta
się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego z dniem,
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna,
za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji Wojewody Mazowieckiego.

D/ialki usytuowania obiektu:
(zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Słubice, jednostka
ewidencyjna 141911_2 Słubice, obręb nr 0018 Wymyśle Polskie):
1. w projektowanym pasie drogowym

(w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek przeznaczone do
przejęcia pod inwestycję):
19/1 (19/2, 19/3), 20, 31/2, 31/1 (3|/4, 31/5), 31/3 (31/6, 31/7), 63 (63/1, 63/2), 66/1 (66/2,
66/3), 70, 109/4 (109/5, 109/6), 11$ (118/1, 118/2), 119 (119/1, 119/2), 128 (128/1, 128/2),
129(129/1, 129/2), 159(159/1, 159/2),

2. numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowe urządzeń infrastruktuily

O

technicznej, dróg innej kategorii oraz zjazdów, znajdujące się poza projektowanym pasem
drogowym
(w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek przeznaczone p(\d
ww. budowę lub przebudowę):
19/1 (19/2, 19/3), 31/1 (31/4, 3
109/4 (109/5, 109/6), 117/1, 119 (l
159(159/1,159/2).

/5), 31/3 (31/6, 31/7), 62, 66/1 (66/2, 66/3), 68/
19/1, 119/2), 122/3, 122/7, 123, 129 (129/1, 129/2), 131/1

Do ograniczeń, o których mowa bowyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-
i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 t
póz. 2147 zezm.).

Z treścią decyzji oraz dokumenta
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkieg

cją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury
Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówceo w



Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, pokój nr 103 (w dni robocze, w godz.
8-15).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie
14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy „Kpa'" doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

' Tomasz
Kierownik Oddziału Infrastruktury

w Dęło ,' "-.-..j,.- ?. Za^eiscnwei w Płocku

znak sprawy: WI-P.7820.2.1.2017.MG
Płock, 21 sierpnia 2017 roki;


