STAROSTA SIEDLECKI
08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego
tel. (025) 644-72-16
fax. (025) 644-71-55

B.6740.14.52.2018.MS

Siedlce, dnia 04.06.2018 r.
OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEDLECKIEGO
o wydanej decyzji nr 437/2018 z dnia 04.06.2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.),
w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek zarządcy drogi – Zarządu Powiatu w Siedlcach – została wydana decyzja nr 437/2018 z dnia
04.06.2018 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu wraz z rozbudową
drogi powiatowej nr 3940 W Krześlin – Nakory – Patrykozy”, na terenie gminy Suchożebry, powiat
siedlecki, województwo mazowieckie.
I. Przedmiotowa decyzja zatwierdza podział nieruchomości lub ich części i zlokalizowana jest na
działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone
do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek utworzone w wyniku podziału geodezyjnego,
kursywa * - numery działek we władaniu Zarządu Powiatu w Siedlcach):
jednostka ewidencyjna: 142610_2 – Gmina Suchożebry,
obręb ewidencyjny: 0002 – Brzozów:
800*, 821/1, 821/2, 831/2, 835, 789 (789/1, 789/2), 803 (803/1, 803/2), 804 (804/1, 804/2), 805 (805/1, 805/2),
809/1 (809/3, 809/4), 809/2 (809/5, 809/6), 810 (810/1, 810/2), 811 (811/1, 811/2), 814/1 (814/3, 814/4),
814/2 (814/5, 814/6), 818 (818/1, 818/2), 820/1 (820/3, 820/4), 820/2 (820/5, 820/6), 823 (823/1, 823/2),
825 (825/1, 825/2), 827 (827/1, 827/2), 829 (829/1, 829/2), 831/1 (831/3, 831/4), 836 (836/1, 836/2),
842 (842/1, 842/2), 845 (845/1, 845/2), 848 (848/1, 848/2), 850 (850/1, 850/2), 852 (852/1, 852/2),
856 (856/1, 856/2), 858/1 (858/3, 858/4), 858/2 (858/5, 858/6), 860 (860/1, 860/2), 864 (864/1, 864/2),
867 (867/1, 867/2), 870 (870/1, 870/2), 873 (873/1, 873/2), 875 (875/1, 875/2), 877 (877/1, 877/2),
879 (879/1, 879/2), 882 (882/1, 882/2), 884 (884/1, 884/2), 886 (886/1, 886/2), 888 (888/1, 888/2),
890 (890/1, 890/2), 892 (892/1, 892/2), 895 (895/1, 895/2), 897 (897/1, 897/2), 899/1 (899/3, 899/4),
901 (901/1, 901/2), 1013/1 (1013/3, 1013/4), 1013/2 (1013/5, 1013/6), 1014/1 (1014/3, 1014/4), 1014/2
(1014/5, 1014/6), 1015 (1015/1, 1015/2), 1016/1 (1016/3, 1016/4), 1016/2 (1016/5, 1016/6),
1017 (1017/1, 1017/2), 1018/1 (1018/5, 1018/6), 1104 (1104/1, 1104/2), 1120 (1120/1, 1120/2),
1185 (1185/1, 1185/2), 1186 (1186/1, 1186/2), 1187 (1187/1, 1187/2), 1466 (1466/1, 1466/2),
1470 (1470/1, 1470/2).
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym
dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal
oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna – wysokość odszkodowania powiększa
się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo odwołania do
Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 14 dni od daty publikacji
niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń oraz w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchożebry oraz Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem
wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40 – pokój nr 217, w dni pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w
terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
STAROSTA
Dariusz Stopa

