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

B.6740.15.13.2021.OM

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEDLECKIEGO
z dnia 10.03.2022 r.
o wydanej decyzji nr 5/2022 w sprawie
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
że na wniosek Wójta Gminy Kotuń została wydana decyzja nr 5/2022 zezwalająca na
realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 360332W (KotuńPieróg)”, gmina Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie. Przedmiotowa inwestycja
przewiduje podział nieruchomości lub ich części i zlokalizowana jest na następujących
nieruchomościach lub ich częściach (tłustym drukiem - numery działek przeznaczonych do
przejęcia pod inwestycję, w nawiasach (…) – numery działek po podziale geodezyjnym, podkreślone
– numery działek, z których korzystanie będzie ograniczone):
Obręb 0011– Kotuń, gm. Kotuń: 1016/15 (1016/31, 1016/30), 1017/5 (1017/7, 1017/8), 1018/2
(1018/6, 1018/5), 1077/1 (1077/5, 1077/4), 1082/1 (1082/6, 1082/7), 1081/4 (1081/11, 1081/10),
1081/6 (1081/13, 1081/12), 1136/1 (1136/6, 1136/5), 1136/3 (1136/8, 1136/7), 1136/4 (1136/10,
1136/9), 1137 (1137/2, 1137/1), 1138 (1138/2, 1138/1), 1139 (1139/2, 1139/1), 1147 (1147/1,
1147/3, 1147/2), 1148 (1148/2, 1148/1), 1149 (1149/2, 1149/1), 1150 (1150/2, 1150/1), 1151/1
(1151/4, 1151/3), 1151/2 (1151/6, 1151/5), 1152 (1152/2, 1152/1), 1153 (1153/2, 1153/1), 1154/3
(1154/5, 1154/4), 1016/7, 1016/23, 1017/3, 1017/6, 1018/3, 1077/2, 1077/3, 1078, 1079/4, 1079/5,
1079/6, 1080/1, 1080/3, 1085/1, 1086/1, 1087, 1088/1, 1271/2, 1272, 1264, 1269, 1260/3, 1266,
1270/1,
Obręb 0020– Pieróg, gm. Kotuń: 338 (338/2, 338/1), 339 (339/2, 339/1), 340 (340/2, 340/1), 341
(341/2, 341/1), 342 (342/2, 342/1), 343 (343/2, 343/1), 344 (344/2, 344/1), 356 (356/2, 356/1), 916
(916/2, 916/1), 509/5 (509/7, 509/6), 537 (537/1, 537/2), 538 (538/1, 538/2), 540 (540/1, 540/2), 541
(541/1, 541/2), 542 (542/1, 542/2), 543/1 (543/3, 543/4), 544/1 (544/3, 544/4), 545/1 (545/3, 545/4),
546 (546/1, 546/2), 547 (547/1, 547/2), 548 (548/2, 548/1), 898 (898/1, 898/2), 943 (943/2, 943/1),

950 (950/1, 950/2), 953/1 (953/4, 953/3), 953/2 (953/6, 953/5), 954 (954/2, 954/1), 955 (955/2,
955/1), 957 (957/2, 957/1), 859 (859/2, 859/1), 549, 591, 592, 872/3, 866/1, 867/2, 872/2.
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 Kotuń 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.
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