OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.)
oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2018 r., poz. 2096), dalej k.p.a., zawiadamia się, że inwestor złożył w dniu 9.04.2019 r. wniosek
o rozszerzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Wojewody
Mazowieckiego Nr 50/II/2017 z dnia 14.02.2017 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.
„Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą
wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy –
Zadanie I „Radziejowice – Przeszkoda, od km 420+100 do km 430+000” w zakresie projektowanych
rowów krytych i rowu melioracyjnego oraz elementów kanalizacji deszczowej, poprzez:
Dodanie do adresu wniosku działek ewidencyjnych, dot.:
- w projektowanym pasie drogowym, nieruchomości przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa
na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/II/2017 z dnia 14.02.2017 r. znak:
WI-II.7820.1.2.2016.DM:
powiat grodziski, gmina Żabia Wola:
obręb 02 Bieniewiec, działka nr ew.: 103/1;
obręb 16 Nowa Bukówka, działka nr ew.: 48/1, 46/10, 61/7, 62/7, 65/7, 210/3;
obręb 09 Huta Żabiowolska, działka nr ew.: 135;
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr POK nr 7, w godzinach
13-16 – pon. 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania
orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, iż strony postępowania będą informowane w drodze
publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.
WI-II.7820.1.2.2016.DM(MP)zm.

