
STAROSTA MIŃSKI 

Nr AB. 6740.15.274.2022 

OBWIESZCZENIE 
z driia 03 marca 2023r. 

Zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 176 tj. ze zm.} zawiadamiam, że w 
związku z wnioskiem Pana Patrycjusza Mostek - pełnomocnika Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z d ia 
04 października 2022r. (wpływ do tut. Urzędu: 09 listopada 2022r.}, o wydanie decyzji o zezwoleniu a 
realizację inwestycji drogowej, została wydana decyzja Nr 140/23 z dnia 03 marca 2023r. zezwalająca 
na realizację inwestycji drogowej, obejmującej: 

„rozbudowę odcinka drogi gminnej Chochół - Mińsk Mazowiecki 

wraz z budową mostu na rzece Srebrna" 

1. Nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę ww. drogi gminnej wraz z budową mostu: 

Jednostka ewidencyjna 141211_2. Gmina Mińsk Mazowiecki, obręb 0014 Gliniak, działki nr ewid.: 
221/14, 221/15 i 221/16 (projektowany podział działki nr ewid. 221/12}; 221/17 (projektowany podział 
działki nr ewid. 221/13}; 228/3 (projektowany podział działki nr ewid. 228}, 

Jednostka ewidencyjna 141201_1. Mińsk Mazowiecki, obręb 0001 Mińsk Mazowiecki, działki nr 
ewid.: 2857 /3 (projektowany podział działki nr ewid. 2857 /2}; 2856/6 (projektowany podział działki 
2856/4); 2852/17 (projektowany podział działki nr ewid. 2852/9}; 2852/16 (projektowany podział 
działki nr ewid. 2852/12}. 

2. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 

L.p. Nr ewid. działki przed podziałem Nr ewid. działki po podziale na Rodzaj robót budowlanych do 
której będą wykonywane roboty wykonania 

1. 2857/1 - Przebudowa zjazdów 
Obręb 0001 Mińsk Mazowiecki 

2. 2857/2 2857/4 Przebudowa zjazdu 
Obręb 0001 Mińsk Mazowiecki Obręb 0001 Mińsk Mazowiecki I 

3. 2852/9 2852/18 Przebudowa zjazdu I 
Obręb 0001 Mińsk Mazowieck Obręb 0001 Mińsk Mazowiecki 

4. 2852/12 2852/15 Przebudowa zjazdu 
Obręb 0001 Mińsk Mazowiecki Obręb 0001 Mińsk Mazowiecki 

5. 228 228/4 Przebudowa zjazdu 
Obręb 0014 Gliniak Obręb 0014 Gliniak 

3. Nieruchomości lub ich części zajmowane na podstawie art. 20a - tereny wód płynących: 
Jednostka ewidencyjna 141211_2. Gmina Mińsk Mazowiecki, obręb 0014 Gliniak, działki nr ewid.: 
224/4 i 224/3. 
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Zgodnie z art. 18 ust. le ww. ustawy 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: 
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17, 
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru 
natychmiastowej wykonalności albo 
3} w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna 
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości 
prawa użytkowania wieczystego. 

Informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się 
z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pok. nr 203 (w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, 
wtorek: godz. 8.00 - 16.00; środa: godz. 8.00-17.00, czwartek godz. 8.00 - 16.00, piątek godz. 8.00 - 
15.00), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 756 40 43, 756 40 60 lub 756 
4046. 

Jednocześnie informuję, iż organ w dniu 07 marca 2023r. udostępni treść ww. decyzji na okres 14 dni 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2022r. poz. 2000 t.j. ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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