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 2018 r., poz. 1474)
zawiadamia się, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 47/SPEC/2019
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego chodnika w msc. Wola
Rasztowska do chodnika w msc. Roszczep, Gmina Klembów”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Klembów, reprezentowany przez pełnomocnika Panią
Grażynę Urban, ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Działki usytuowania obiektu:
- w istniejącym pasie drogowym:
Gmina Klembów
obręb 0016 Wola Rasztowska: dz. nr ew. 176/10,
obręb 0013 Roszczep: dz. nr ew. 573/8, 217/1,
- w projektowanym pasie drogowym, działki podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję
(w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do
przejęcia pod inwestycję):
Gmina Klembów
obręb 0016 Wola Rasztowska: dz. nr ew. 483 (483/1, 483/2), 484/2 (484/6, 484/7), 484/1 (484/8, 484/9),
485 (485/1, 485/2), 486/1 (486/5, 486/6), 486/3 (486/7, 486/8), 486/4 (486/9, 486/10),
obręb 0013 Roszczep: dz. nr ew. 177 (177/1, 177/2), 179 (179/1, 179/2), 181 (181/1, 181/2), 185/3 (185/6,
185/7), 189 (189/1, 189/2), 190 (190/1, 190/2), 191 (191/1, 191/2), 193 (193/1, 193/2), 195 (195/1,
195/2), 197 (197/1, 197/2), 201/1 (201/2, 201/3), 203 (203/1, 203/2), 204/1 (204/2, 204/3), 209 (209/1,
209/2), 211 (211/1, 211/2), 213 (213/1, 213/2), 215 (215/1, 215/2), 220 (220/1, 220/2), 226 (226/1,
226/2), 989 (989/1, 989/2), 230 (230/1, 230/2), 233/1 (233/3, 233/4).
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) 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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