OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)
zawiadamia się, że w dniu 30.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 w zakresie budowy
i rozbudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 3503W realizowana w ramach inwestycji
rozbudowy drogi powiatowej nr 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom wraz
z budową ścieżki rowerowej”, powiat radomski, gmina Zakrzew, woj. mazowieckie.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kowalika.
Działki usytuowania obiektu:
- działka w projektowanym pasie drogowym, podlegająca podziałowi do przejęcia pod inwestycję
(w nawiasie numery działek po podziale – tłustym drukiem numer działki przeznaczony
do przejęcia pod inwestycję, numer niewytłuszczonym drukiem – działka pozostająca przy
obecnym właścicielu):
Gmina Zakrzew:
Obręb 0020 Golędzin – działka o nr ew.: 489 (489/1, 489/2)
- działka do przejęcia w całości pod inwestycję:
Obręb 0020 Golędzin – działka o nr ew.: 490
-działka w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 733
Obręb 0020 Golędzin – działka o nr ew.: 210
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony
postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww.
ustawy.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, pokój 295A, w godzinach: poniedziałek 1300 – 1600 oraz środa i piątek 800 1200, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
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