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 29.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km
30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa)”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego
działa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Białka.
Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta i Gminy Lipsko).
Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
Miasto i Gmina Lipsko
Obręb 0001 Lipsko, arkusz 24 – działki o nr ew.: 2185/1, 2187/1, 2188/1, 2189/1;
Obręb 0001 Lipsko, arkusz 25 – działki o nr ew.: 2220/2, 2218/7, 2262/2, 1988/1, 2272/1;
Numery działek w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem - numery działek
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, przechodzące na rzecz Województwa Mazowieckiego,
w nawiasie numery działek po podziale):
Miasto i Gmina Lipsko
Obręb 0001 Lipsko, arkusz nr 25 – działki o nr ew.: 2220/4 (2220/5, 2220/6), 2223/3 (2223/4,
2223/5), 2224/3 (2224/4, 2224/5), 2226/3 (2226/4, 2226/5), 2228/5 (2228/6, 2228/7), 2230/5
(2230/6, 2230/7), 2231/3 (2231/4, 2231/5), 2232/3 (2232/4, 2232/5), 2235/3 (2235/4, 2235/5),
2238/3 (2238/4, 2238/5), 2241/3 (2241/4, 2241/5), 2243/3 (2243/4, 2243/5), 2244/3 (2244/4,
2244/5), 2245/3 (2245/4, 2245/5), 2246/3 (2246/4, 2246/5), 1947/3 (1947/4, 1947/5), 1948/3
(1948/4, 1948/5), 2239/3 (2239/4, 2239/5), 1950/3 (1950/4, 1950/5), 1951/4 (1951/6, 1951/7),
1952/3 (1952/4, 1952/5), 1953/3 (1953/4, 1953/5), 2248/3 (2248/4, 2248/5), 2249/3 (2249/4,
2249/5), 2278/3 (2278/4, 2278/5), 1955/3 (1955/4, 1955/5), 1956/3 (1956/4, 1956/5), 1957/5
(1957/6, 1957/7), 2251/5 (2251/6, 2251/7), 1960/3 (1960/4, 1960/5), 2252/3 (2252/4, 2252/5),
1962/3 (1962/4, 1962/5), 2254/2 (2254/3, 2254/4), 2255/3 (2255/4, 2255/5), 1968/5 (1968/6,
1968/7), 1969/5 (1969/6, 1969/7), 2256/3 (2256/4, 2256/5), 1972/3 (1972/4, 1972/5), 2257/3
(2257/4, 2257/5), 1974/3 (1974/4, 1974/5), 2259/3 (2259/4, 2259/5), 2261/2 (2261/3, 2261/4),
2262/3 (2262/4, 2262/5);
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości objętych wnioskiem.
Ponadto zawiadamia się, że dnia 21 sierpnia 2019 r. zostało wydane w trybie art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) postanowienie
Nr 986/SAAB/2019 znak: WI-I.7820.2.11.2019.AW, nakładające na inwestora obowiązek
usunięcia, w terminie 90 dni, nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale
Infrastruktury w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600
Radom (pok. 205), godz. przyjęć w poniedziałki w godz. 1300 – 1600 oraz w czwartki w godz. 800 1200, gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, do dnia
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.), doręczenie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż w trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach
tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń,
zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.
Data publicznego obwieszczenia 4 września 2019 r.
WI-I.7820.2.11.2019.AW
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