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OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKECO
2 dnia 19.02.2016L

O WSZCZ,Ciu pOStOpowania w sprawie wydanin dcwη i o ze2WOICniu na rcallza● O inWes,● :
drogowcl polCga,lceJ na pttebudowie drogi glllilllleJ nr 103349 B w nI Kclszattwka
na dzialkach nr 873, 8/4, 245, 170/3, 170/14, 19375, 193/3, 193/6, 178/3, 178/17, 17879, 177,
178/18, 178′ 28, 172/1, 180/5, 175/5, 175/4, 174/14, 173/9, 173/12, 176/1, 183, 184/5, 184/10,

184/11, 18, 191/3,35, 198,232,235/11,23573,23677,242, 236/13, 174/12, 171/2, 173/1, 174/1,
184/16, 184げ 17,21/1,21/2,231/1,215/1 oraz na cz9̀ci dzialck nr 16, 179,217/3,217/4,218,221,

222,223,224 w m Koszarowka inr 50/2,109 w m Dan61vck.
Zgodnic z art 49 usta、γ z dia 14 ●zenvca 1960 r ―Kodcks postOpOwania administacyJncgO

z dnia 10 k宙 d」 a2003r
O S2CZCg61nych 7,S,dach przygotowanla i rcaliali inWCS● cJi w zakrcsic dる g pllbliczn″ h
w dmu ll o2 2016 r na nlllosck Wata
(DzU z 2015r,pOz 2031 7c 21n)‑ObWiCSzcza s",た
Cminy CraJcwo lll KomunJna 6,19 200 Gttewo,ZOStalo wszcz゛
c pOSt,pOwaruc w spra宙 c
wγ danla dccvz 1 0 zCZW01cniu na rcalialo inⅥ κ Sty● i drOgO■ CJ pOlcgaJ"l na przcbudo宙 c drogi
gminncJ nr 103349 B w m Koszaronka na dzialkach nr 8/3,8774,245,170/3,170/14,193/5,193/3,
193/6, 178/3, 178/17, 178′ り, 177, 178/18, 178′ 28, 172/1, 1805, 175/5, 175/4, 174/14, 173/9,

(DzU z 2016r,poz 23 zc m)Oraz art lld ust 5 i 6 Nanγ

173ノ 12,
236ノ

176/1, 183, 18″ 5, 18″10, 184/11, 18, 191/3, 35, 198, 232, 235/11, 235/3, 236/7, 242,

13,17″ 12,171/2,173/1,17411,184/16,184/17,21/1,21/2,231/1,215/1 oraz na czoSci dzlalek

nr 16, 179,217/3,217/4,218,221,222,223,224 w m Koszaお wka i nr 502, 109 w m
Dan6、 vck

Zawiadalllia● 9,zc decyzJa o zc2301Cmu na realizacJo inwcsscJi drOgowl∝
dZiC jcd∞ c2cSnic
dccyz」 a Zan■ Crd2aJaCa prOjckt pOあ ahl壼 cruchomòcl,a takzc a● icrdzaJ"a prOJCkt blldowlany
〜

muJa nas"pulaCC nicruchomoSci
Dzialkl nr cMdenc"ny 8/3,8/4,245,170/3,170/14,193/5,193/3,193る ,178/3,178/17,178/9,
Cranicc lokalizacli inwestycJi obc」

177, 178718,17828, 172/1, 180/5,175/5,175/4,174/14, 17379,173/12, 176/1,183,184/5,184/10,
184/11, 18, 191/3,35, 198,232,235/11,235/3,236/7,242, 236/13, 174712, 171/2, 173/1, 174/1,
184/16, 184/17,21/1,21/2,231/1,215/1 oraz na cz,̀ci dzialck nr 16, 179,217/3,217/4,218,221,

222,223,224 w m Kosttwka inr50/2,109 w m Dan6wck.
Dzialkl obJ゛ 1 lirualni rozgraniczaJ゛ ンmi przcdmioto■ cJ inwcs,cJi,kt6re¨ dO W Ca10

nacdc z価 字mc zredia● l

inVε 町 ●1
dzialka nr c、 vld 173/1 o pOwieizchni O,01 46ha‐

ob"b cnid Kosz譴もwka
dzialka nr cntd 17″ l o powierzchni O,01 53ha‐ obr9b c、 id Kos7arOWka
dzialka nr cn■ d 184/16 o pOwier2Chni O,0044ha‐

ob"b cwid Kos7,r6、 vka
dzialkanrcwld 184717opOwier2ChniO,0347ha― ob"bcwid Kos 田6wka

ob"b cwid KOszarowka
obrcb cwld KoszarOwka
dzialka nr cwld 231/1 o pOwier2Chni O,0052ha‐ ob"bc、 id Kos7,76、 vka
dzialka nr cwid 21/1 o powier2Chni O,001 8ha‐
dzialka nr cwld 21772 o powierzchni O,001 7ha‐

dzialka nr cw■ d 215/1 0 pOwierzchni o,0006ha‐

obrcb evnd Koszar6Nvka

Dzialki ulcgaJ"c podzialowl

l.Obreb ewidCnc"ny Crttc■ o:
16opow O,1533ha na dzialki:

d
Dzialka nr c■ ■

a)16/1 o pov● crzchni O,1384ha

b)16/2 0 pO、 vicrzchni O,0149ha

i pr219tC

Dzialka nr ewid. 179 o pow. 0,8392ha na dzialki:
b) 179ll o powierzchni0,038lha
a) 17912 o powierzchni 0,80l
pow.
0,0619ha na dzialki:
Dzialka
ewid.21'713 o
a) 21716 o powierzchni 0,0613ha b) 217l5 o powierzchni 0,0006ha
Dzlalka w euid.2\714 o pow. 0,0762ha na dzialki:
a) 217l8 o powierzchni 0,0758ha b) 21717 o powierzchni 0,0004ha
Dzialka nr ewid. 218 o pow. 0,2075ha na dzialki:
a) 218/2 o powierzchni 0,2068ha b) 218/l o powierzchni 0,0007ha
ewid. 221 o pow. 0, I 060ha na dzialki :
Dzialka
a) 22112 o powierzchni 0,1056ha b) 221ll o powierzchni 0,0004ha
Dzialka nr ewid. 222 o pow. 0,1070ha na dzialki:
a) 222D o powiel:rllni 0,1066ha b) 22211 o powierzcbii 0,0004ha
Dzialka nr ewid. 223 o pow. 0,0865ha na dzialki:
a) 22312 o powierzchni 0,0846ha b) 223ll o powierzchni 0,0019ha
Dzialka nr ewid. 224 o pow. 0,0905ha na dzialki:
a) 22412 o powieoclni 0,0893ha b) 22411 o powierzchni 0,0012ha

lha

t

t

PowyLsze oznaczenia interpretowat:
ppkr. b) - nr dzialek ewidencyjnych objqtych liniami rozgraniczajqcymi przedmiotowej inwestycj i,
rcalizacjq inwestycji,
k16re b9dq przejQte na cele zwi4zane
ppkt. a) - ff dzialki ewidencyjnej po podziale, kt6ra anajduje sig poza liniami rozgraniczaj qcym i
w/w inwestycji i pozostajqca wlasnosci4 dotychczasowego wlaiciciela.

z

Wszystkie strony postqpowania zawiadamia siQ, 2e z dokumentacj 4 dolycz4c4 przedmiotowej
sprawy mo2na zapoznai sig oraz zglaszai uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postQpowania
w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Stiaizcka 68,
pok6j nr 23, 24 w godzinach 7r0-15r0, lel. (086) 213-84-70, w terminie 14 dni od publicznego
ogloszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i maleriaty.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci w prasie lokalnej, na tablicy ogloszen i na
Grajewie: www.bio.starostwoqraiewo0l
stronie intemetowej Starostwa Powiatowego
(w zakladce ogloszenia) oraz na tablicy ogloszeti i stonie intemetowej Urzgdu Gminy Grajewo.
Ponadto, zawiadomienie o wszczgciu postgpowania ww. sprawie wysyta sig dotychczasowym
wlaicicielom uzykownikom wieczystym nieruchomoici na adres wskazany w katastrze
nieruchomosci. Dorgczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomosci jesl
skuteczneZgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (DzU 22013t, poz. 26'7
ze zm.) w pt4padk\t zawiadomienia stron przez obwieszczenie - dorgczenie uwaza sig za dokonane
po up$ie cztemastu dni od dnia publicznego ogloszenia, tj ukazania sig obwieszczenia
o wydaniu decyzji.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopelnienie obowiqzku wynikajqce z art. 10. $ l. ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego.
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