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OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacrg inwestycji drogowei ,,Przebudowa drogi
gminne, nr 1033498 w mierscowo6ci Kosza.6wka"

lll
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ust.3. 4. ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (DzU 2015, poz.203l ze z$.)
Kodeks FostQpowania administracyjnego
oruz a(. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960
(DzU z 2016t., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, ze na wniosek W6jta Gminy Grajewo
ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo - Starosta Graiewski wydal w dniu 30.09.2016 r. decyzie
nr 812016 o zezwoleniu na realizacie inwestycji drogowei pn.,,Przebudowa drogi gminnej
nr 1033498 w miejscowosci Koszar6wka"
Zgodnie art.

-

-

-

Decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji diogowej, jest jednoczesnie decyzjq
zatwierdzajqc4 projekt podzialu nieruchomoSci o$z zatwietdzajqcq projekt budowlany.
Nieruchomo3ci wydzielone liniami rozgraniczajqcymi teren ustalone decyzj4 o zezwoleniu
na realizacjg inwestycji drogowej stanowiq linie podzialu nieruchomo6ci i stajQ sig z mocy prawa
wlasnoSciq jednostki samoz4du ter)4orialnego - Powiatu Grajewskiego. Stronami postQpowania
w sprawie s4 - wlaSciciele, uz),rkownicy wieczy6ci iub zarzqdcy nieruchomosci, polozonych
na dzialkach us,.tuowania obiektu i nieruchomosci znajdujqcych siE w obszarze linii
rozgraniczaj4cych okre5lajqcych niezbqdne ganice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
Granice lokalizacji inwestycji obejmuj4 nasrgpujqce niemchomoSci:
Dzialki ewidencyjny 813,814,245, 17013, l70ll4, 19315, 19313, 19316, 17813, l78ll7, 17819,
177, 178fi8, t78t28, 1'12^, 1801s, t'|515, 17s14, r74l],4, 173/9, 1',73112, l'1611, 183. 184/5, I 84/10,
l84n I, 18, t9t/3,3s, t98tr,232,23s41.23513,236t7.242, 236n3,174n2, t',?t/2, t73/t, t74n,
184/16, 184/17, 21/1, 2112, 23lll,215/1, 16,2l'?13,217/4,218,221,222,223,224 w obtQbie rn.
Koszar6wka i nr 50/2, 109 w obrqbie m. Dan6wek ,jednostka ewidencyjna Grajewo.

Dzialki objqtej liniami rozgraniczaj4cymi przedmiotowej inwestycji, kt6re bQd4 w calosci przejgte
na cele zwiqzare z realizacjq inuestycji:
l. Jednostka ewidenryjna Grajewo:
dzialka nr ewid. 173ll o powierzchni 0,0146ha - obrqb ewid. Koszar6wka
dzialka nr ewid. 184/16 o powierzchni 0,0044ha - obrQb ewid. Koszar6wka
dzialka nr ewid. 184/17 o powiezchni 0,0347ha - obrqb ewid. Koszar6wka
dzialka nr ewid. 2lll o powiezchni 0,0018ha - obrgb ewid. Koszar6wka
dzialka nr ewid. 2l12 o powiezchni 0,0017ha - obrqb ewid. Koszar6wka
dzialka nr ewid. 231ll o powierzchni 0,0052ha - obrgb ewid. Koszar6wka
dzialka nr ewid. 215ll o powierzchni 0,0006ha - obrgb ewid. Koszar6wka

Dzialki ulegaj4ce podzialowi:
l Obrpb ewidencyjny: Koszar6wka, jednostka €wideocyjna: Grajewo
Dzialka nr ewid. 16 o pow. 0,1533ha na dzialki:
a) l6ll o powierzchni 0,1384ha b) 16/2 o powierzchni 0,0149ha
Dzialka nr ewid. 21713 o pow. 0,0619ha na dzialki:
a) 21716 o powierzchni 0.0613ha b) 217l5 o powierzchni 0.0006ha

Dzialkam ewid.2l'714

o pow. 0,0762ha na

dzialki:

a) 217l8 o powierzchni 0,0758ha b) 21717 o powienchni 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
Dzialka nr ewid. 221 o pow. 0,1060ha na dzialki:
a) 22112 o powierzchni 0,1056ha b) 221ll o powierzchni 0,0004ha
Dzialka nr ewid. 222 o pow. 0, I 070ha na dzialki :
a) 22A2 o powierzrtni 0,1066ha b) 222ll o powierzchni 0,0004ha
Dzialka m ewid. 223 o pow. 0,0865ha na dzialki:
a) 22312 o powierzcbn 0,0846ha b) 223ll o powierzchni 0,0019ha
Dzialka nr ewid. 224 o pow. 0,0905ha na dzialki:
a\ 22412 o Wflierzchni 0,0893ha b) 22411 o powierzchni 0,0012ha
P oW i5ze oznaczefi i a interpretowa6 :
ppkt. b) - nr dzialek ewidencyjnych objgtych liniami rozgraniczaj4cymi przedmiotowej inwesrycji,
kt6re bQd4 przejgte na cele zwiqzane z realizacjq inwestycj i,
ppkt. a) - nr dzialki ewidencyjnej po podziale, kt6ra znajduje sig poza liniami rozgraniczajqcymi w/w
inwestycji i pozostaj4ca wlasnodciq dotychczasowego wla6ciciela.

Decyzja wraz z zalqcznikami znajduje siq do wgl4du w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym
Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strazacka 68, pok6j nr 23, 24 w Eodzinach 710-1530,
tel. (086) 2'13-84-70.
Zgodr,ie z art. l8 ust. le ww ustawy,,W przlpadku w ktor!,rn dotychczasowy wladciciel lub
uz),rkownik wieczysty nieruchomoSci objqtej decyzj4 o zezwoleniu na realizacjE inwestycji
drogowej odpowiednio wyda tg nieruchomo5d lub wyda nieruchomo3ci i oprozni lokal oraz inne
pomieszczenie niezwlocznie, lecz nie p6iniej niz w terminie 30 dni od dnia:
I ) dorgczenia zawiadomienia o wydaniu decyzj i, o kt6rej mowa w art. I 7,
2) dorgczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
rygoru natychmiastowej wykonalnosci albo
3) w ktorym declzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stala siQ ostateczna
- wysokoSi odszkodowania powigksza sig o kwotQ r6wna 5olo wartoSci nieruchomodci lub prawa
uzytkowania wieczystego."
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci w prasie lokalnej, na tablicy
ogloszei
stronie intemetowej Starostwa Powiatowego
Grajewie:
www.bip.starostwoqraiewo.pl (w zakladce ogloszenia) oraz na tablicy ogloszei
stronie
intemetowej Urzgdu Gminy Crajewo. Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty
Grajewskiego wysyla sig dotychczasowym wlaicicielom
u2),tkownikom wieczystym
nieruchomoSci na adres wskazany w katastrze nieruchomo5ci. Dorqczenie zawiadomienia na adres
wskazany w katastrze nieruchomoSci jest skuteczne.
Zgodnie z afi. 49. ustawy Kodeks postQpowania administracyjnego (DzU z 2016t., poz. 23
ze zm.) w pr4pad}Jt zawiadomienia stron przez obwieszczenie - dorgczenie uwaza siE za dokonane
po uplywie cremastu dni od dnia publicznego ogloszenia, tj. ukazania siq obwieszczenia
o wydaniu decyzji.
Od decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Podlaskiego
za posrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopelnienie obowipku wynikajqce z art. 10. S l. ustawy
Kodeks postQpowania administracyjnego.
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