wA.6740.37.3.2016

oBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z

dnir 17.05.2016 r.

o wszczQciu postQpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizscjg itrwestycji
drogowej przebudowy drogi gmitrltcj w miejscowoici Zakrzewo na dzialkach nr 379,400, 126,
128, 129, 130.

Zgodnie z atr|.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(DzU z 2016r., poz. 23 zs zrn.) oraz afl. I ld ust. 5 i 6 ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r.
o szczeg6lnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakesie drog publicznych
(DzU z 2015t., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza siq, ir w dniu 24.03.2016 r. na wniosek W6jta

Gminy Radzil6w ul. Plac-500Jecia 14, 19-213 Radzil6w, zostalo wszczQte postQpowanie w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj9 inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej
ttr 1627558 w miejscowo5ci Zakrzewo na dzialkach nr 379, 400, 126,128,129,130.

Zaviadania sig, 2e decyzja o zezwoleniu na realizxlq inwestycji drogowej bqdzie jednoczeSnie
decyzj4 zatwierdzajlcq projekt po&ialu nieruchomoSci, a tak2e zatwierdzaj4cq projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmujq nastQpujqce nieruchomosci:
Dzialki nr ewidencyjly 379,400, 126, 128, 129, 130 ob4b Zakrzewo, jednostka ewidencyjna

Ra&il6w.
Dzialki ulegajqce podzialowi :
l. Obrgb ervidetrcyjoy Takrzevot
Dzialka nr ewid. 400 o pow. 0,0604ha na dzialki:
a) 400/2 o powierzchni 0,0547ha
b) 400/l o powierzchni 0,0057ha
Dzialka nr ewid. 126 o pow. 0,1693ha na dzialki:
a) 126ll o powierzchni 0,0065ha
b) 12612 o powierzchni 0,1628ha
Dzialka nr ewid. 128 o pow. 0,0837ha na dzialki:
a) 128/l o powierzchni 0,0079ha
b) 128/2 o powierzchni 0,0758ha
Dzialka nr ewid. 129 o !,ow. 0,0544ha na dzialki:
a) 129ll o powierzchni 0,0095ha
b) 12912 o powierzchni 0,0449ha
Dzialka nr ewid. 130 o pow. 0,0997ha na dzialki:
a) 130/l o powierzchni 0,0298ha
b) 130/2 o powierzchni 0,0699ha

Powyzsze oaEczenia interpretowai:
ppkt. a) - m dzialek ewidencyjnych objQtych liniaDi rcz$ar.icz.^j4cylr.i przedmiotowej inwestycji,
kt6re bfd4 przejQre na cele zwiqzare z realizacjq inwestycji.
ppkt. b) - nr dzialki ewidencyjnej po podziale, kt6ra znajduje siq poza liniami rozganiczajqcymi
w/w inwestycji i pozosrajqca wlasnodciq dotychczasowego wlaiciciela.

Wszystkie strony postqpowania zawiadamia siQ,2e z dokumentacj4 dotyczqcq przedmiotowej
spmwy mo2na zapoznai sig oraz zglaszai uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postgpowania
w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strazacka 68,
pok6j nr 23, 24 w godzinach 710-1530, rel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego
ogloszenia niniej szego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materialy.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w prasie lokalnej, na tablicy ogloszei i na
stronie intemetowej Starostwa Powiatowego
Gmjewie: www.bip.starostwosrajewo.pl
(w zakladce ogloszenia) oraz na tablicy ogloszerl i stronie intemetowej Urzqdu Gminy Radzil6w.
Ponadto, zawiadomienie o wszczgciu postgpowaoia ww. sprawie wysyla sig dotychczasowym
wlaicicielom uzfkownikom wieczystym nieruchomoici na adres wskazany
katastrze
nieruchomo$i. Dorgczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomoSci jest
skuteczne.
Zgodnie z art.49. ustawy Kodeks postQpowania administracyyrego (DzU 22013r., poz.267
ze zm.) w pzypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - dorgcze e uwa2a siQ za dokonane
po upb{ie cztemastu dni od dnia publicznego ogloszenia, tj. ukazania sig obwieszczenia
o wydaniu decyzji.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopelnienie obowiqzku wynikajqce z afl. 10. S l. ustawy
Kodeks postQpowania administracyjnego.
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