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   B.6740.15.12.2021.AO 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 14.02.2022 r.  

o wydanej decyzji nr 4/2022 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 176), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

zawiadamiam 

o wydanej decyzji nr 4/2022 z dnia 14.02.2022 r. zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej pn.: „Rozbudowa drogi – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

czterech przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach gminnych 361210W, 

361219W, 361212W”, gmina Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie. 

Przedmiotowa inwestycja przewiduje podział nieruchomości lub ich części 

i zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach lub ich częściach (w nawiasie 

podano numery działek po podziale - pogrubionym drukiem numery działek przeznaczone do 

przejęcia pod inwestycję): 

Obręb nr 0024 Wola Wodyńska: 276, 451, 596, 196 (196/1, 196/2), 235 (235/1, 

235/2), 376 (376/1, 376/2), 379 (379/1, 379/2), 380 (380/1, 380/2), 383/2 (383/3, 383/4, 

383/5), 452 (452/1, 452/2), 453 (453/1, 453/2), 454/1 (454/3, 454/4), 455/2 (455/3, 455/4), 

456 (456/1, 456/2), 457 (457/1, 457/2), 458/2 (458/3, 458/4), 459 (459/1, 459/2). 

 Ponadto działki lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone w związku 

z budową i utrzymaniem poza pasem drogowym urządzeń wodnych, sieci uzbrojenia terenu 

oraz budową i rozbudową zjazdów indywidualnych: 

Obręb nr 0024 Wola Wodyńska: 189/2, 195, 197/3, 235/2, 196/2, 197/2, 197/3, 

235/2, 236, 242, 380/2, 381, 383/5, 452/2, 455/4, 456/2. 

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 Wodynie 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 214, w dni pracy urzędu, 

w poniedziałek, wtorek w godz. 8.00-16.00, w środę w godz. 8.00-18.00, w piątek w godz. 

8.00-14.00, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

 

  STAROSTA 

Karol Tchórzewski  

 

 

 

 

 

 

 
 


