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 ze zm.)
zawiadamia się, że w dniu 24 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 –
ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności
w miejscowości Piaseczno”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działającego przez
pełnomocnika - Pana Marcina Łukasiewicza.
Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta i Gminy Piaseczno).
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 Piaseczno
Obręb 0041 – działka o nr ew.: 59 (59/1, 59/2)
Obręb 0058 – działki o nr ew.: 1/2 (1/3, 1/4), 2/1 (2/4, 2/5), 50/1 (50/3, 50/4)
Obręb 0059 – działka o nr ew.: 12 (12/1, 12/2), 69/5 (69/7, 69/8)
Numery działek w projektowanym pasie drogowym w całości przechodzące na rzecz
Województwa Mazowieckiego:
Miasto i Gmina Piaseczno
Obręb 0041 – działka o nr ew.: 57,
Obręb 0057 – działka o nr ew.: 1
Obręb 0059 – działka o nr ew.: 50/2, 69/6
Numery działek podlegających ograniczeniu w korzystaniu niewchodzących w skład
projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych:
Miasto i Gmina Piaseczno
Obręb 0040 – działki o nr ew.: 64, 68
Obręb 0041 – działka o nr ew.: 99/3
Obręb 0057 – działki o nr ew.: 24/2, 29
Obręb 0058 – działka o nr ew.: 23
Obręb 0059 – działki o nr ew.: 72/2, 13
Numery działek podlegających ograniczeniu w korzystaniu niewchodzących w skład
projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu
(działka pogrubiona – numer działki po podziale pozostająca przy obecnym właścicielu):
Miasto i Gmina Piaseczno
Obręb 0058 – działki o nr ew.: 1/4, 50/4,
Obręb 0059 – działki o nr ew.: 69/8, 73/10, 73/5
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości objętych wnioskiem.
Ponadto zawiadamia się, że dnia 29 listopada 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 ze zm.) postanowienie
Nr 1424/SAAB/2019 znak: WI-I.7820.2.17.2019.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 18 grudnia 2019 r.
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