OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że w dniu
30.04.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 11/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi
krajowej nr 8 na terenie gminy Radzymin polegającej na budowie drogi dla rowerów, chodnika, zatok
autobusowych i odwodnienia oraz przebudowie infrastruktury technicznej”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy Radzymin. Ww. decyzja posiada rygor
natychmiastowej wykonalności.
Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek
przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
gmina Radzymin:
obręb 02-03 działka ew. nr: 57/2 (57/3, 57/4),
obręb Cegielnia działki ew. nr: 270/14 (270/32, 270/33), 270/11 (270/36, 270/37), 270/12 (270/34,
270/35),
obręb Słupno działki ew. nr: 233/4 (233/6, 233/7), 228/4 (228/17, 228/18), 234/2,
- w istniejącym pasie drogowym:
gmina Radzymin:
obręb 05-07 działka ew. nr: 100,
obręb 05-08 działka ew. nr: 14,
obręb 03-04 działki ew. nr: 79, 78/4,
obręb 02-03 działka ew. nr: 84,
obręb 02-04 działki ew. nr: 18/2, 18/1,
obręb 05-09 działka ew. nr: 3,
obręb Cegielnia działki ew. nr: 270/21, 270/27, 270/31, 326,
obręb Ciemne działka ew. nr: 340,
obręb Słupno działki ew. nr: 131/2, 874, 133/3, 682/1, 143/1, 227/1, 228/6, 232/30, 236/1, 237/1, 238/10,
239/19, 239/16, 239/11.
- poza projektowanym pasem drogowym niezbędne dla budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
oraz przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu:
gmina Radzymin:
obręb 05-07 działka nr ew.: 99,
obręb 03-04 działki nr ew.: 75/1, 78/5,
obręb 02-03 działki nr ew.: 83, 2/3,
obręb 02-04 działka nr ew.: 1, 2, 80/5, 66, 67/1, 34, 70/2,
obręb 05-09 działki nr ew.: 2/1, 7, 8/6, 8/12,
obręb Cegielnia działka nr ew.: 273,
obręb Słupno działka nr ew.: 228/11.
Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art.
124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121).
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni
od skutecznego jej doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój
nr 509, w następujących godzinach poniedziałek 13-16 oraz w środa i piątek 8-12).
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