OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
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. 1406)
zawiadamia się, że w dniu 5 kwietnia 2019 r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję
Nr 39/SPEC/2019, którą zmienił ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn.: „budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki – Płońsk od km 0+000,00 do km
71+213,82 Etap I – budowa drogi dojazdowej Dg4 po stronie wschodniej S7 na odcinku od km
około 53+300 do km około 53+900”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający
przez pełnomocnika Pana Andrzeja Wiszowatego.
Numery ewidencyjne działek, w istniejącym pasie drogowym:
- w istniejącym pasie drogowym działki przeznaczone do przejęcia pod inwestycję:
Gmina Baboszewo:
Obręb 0040 Śródborze działki nr ew.: 11/1, 12/1, 13/3, 15/1, 22/1, 23/1, 24/1, 53/1, 25/1, 38/1, 35/1,
37/1.
- poza projektowanym pasem drogowym działki niezbędne dla budowy lub przebudowy dróg
innej kategorii, budowy przebudowy zjazdów oraz wykonania rozbiórki istniejących obiektów
budowlanych:
Gmina Baboszewo:
Obręb 0040 Śródborze działki nr ew.: 53/2, 35/2, 38/2.
Jednocześnie tutejszy organ informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja
Wojewody Mazowieckiego Nr 35/SPEC/2019 umarzająca przedmiotowe postępowanie w zakresie
działek inwestycyjnych wskazanych we wniosku z dnia 25 listopada 2016 r., zmienionego przez
pełnomocnika inwestora w dniu 11 marca 2019 r.
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.
2204).
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni
od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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, Punkt
Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12).
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