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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
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 27 lutego 2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
583 w km 22+875 do 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat gostyniński”.
Inwestorem
przedsięwzięcia
jest:
Zarząd
Województwa
Mazowieckiego,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, działający przez
pełnomocnika Pana Krzysztofa Karabin.
Działki usytuowania obiektu (zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat gostyniński,
gmina Sanniki, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki, obręb nr 10 Lwówek):
 działki w istniejącym pasie drogowym:
21/2, 23, 24/2,
 działki w projektowanym pasie drogowym, przeznaczone do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery
działek po podziale):
dz. nr ew.: 24/1, 21/1 (21/3, 21/4), 22/1 (22/3, 22/4), 22/2, 25 (25/1, 25/2), 27 (27/1, 27/2),
34/1 (34/12, 34/13), 150 (150/1, 150/2), 151/4 (151/5, 151/6), 233/2 (233/5, 233/6),
234 (234/1, 234/2),
 działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych
lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych oraz zjazdów,
niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (w nawiasach – numery działek
po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):
dz. nr ew.: 17, 20/2, 20/3, 21/1 (21/3), 22/1 (22/3), 25 (25/1), 121, 148/2, 149/1, 149/2,
150 (150/1), 151/3, 152, 153, 230/1, 233/2 (233/6), 233/3, 233/4, 234 (234/1).
Akta sprawy znajdują się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
Wydział Infrastruktury Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Płocku (ul. Kolegialna 15, 09-402
Płock, pokój 103, w godzinach pon. 13.00 - 16.00, czw. 8.00 - 12.00), gdzie można zgłaszać
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanym dalej k.p.a. zawiadomienie 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 k.p.a.
Data publicznego obwieszczenia 16 kwietnia 2019 r.
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Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

