
STAROSTA LEGIONOWSKI 
ul. gen. Wtadyslawa Sikorskiego 11 
05-119 Legionowo 

Legionowo, 06 lipca 2020 r. 
WA.6740.74.2020.10 

OBWIESZCZENIE , 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 uerwca 1960 r. - Kodeks postepowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. l l d  ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty cji w zakresie 
dr6g publicznych (t.5. Dz. U. z 2018, poz. 1474) 

zawiadamiarn, 
i e  na wniosek Zarzqdu Powlah w Legionowie, z siedzibq w Leg~onowie, pny 
ul. Sikonkiego 11, z dnia 16.01.2020r., skorygowany I uzupetniony w dnlu 29.06.2020. oraz 
w dniu 03.07.2020 r., zostato wszczgte postepowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej polegajqcej na: ,Przebudowie 
i mzbudowie drogi powiatowej nr 1807 W, w gminie Serock od drogi krajowej nr 61 
do dmgi krajowej nr 62 w zakresie odcinka I- ul. Promyka w miejscowoici Kamlino, 
na terenle dzialek o nr ewid.: - przed nawiasem podano numer dzialki ulegajqcej podziatowi, 
w nawiasie nr dzialek po podziaie, wyttuszczone dzialki przeznaczone ma realizacjp inwestycji 
drogowej: 94/4, 10613 (106/9, 106/10), 10614 (106/7, 106/8), 9712 (99/5, 97/6), 9711 
(97/3, 97/4), 96 (96/1, 96/2), 95 (95/1, 95/2), 91 9 1 1 ,  9 1 2 )  16916 (169/14, 
169/15), 169/2, 16913 (169/12, 169/13), 16914 (169/10, 169111, 8514 (85/17, 
85/18), 8518 (85/11, 85/12), 85/10 (85/15, 85/16), 8519 (85/13, 85/14), 8311 (83/3, 
83/4, 83/5), 8312 (83/6, 83/7), 79 (7911, 79/2), 78/10, 7818 (78/15, 78/16), 7814 
(78/13, 78/14), 78/6 (78/11, 78/12), 113110 (113/21, 113/22), 113/3, 11312 
(113/19, 113/20), 7714 (77/6, 77/7), 77/5, 107/5, 10713 (107/10, 10711)  10712 
(107/8, 107/9), 10518 (105/15, 105/16), 105/1, 10518 (105/17, 105/18), 10517 
(105/13, 105/14), 10513 (105/11, 105/12), 10512 (105/9, 105/10), 98 (98/1, 98/2), 
93/4, '86/27, 8615 (86/50, 86/51), 8616 (86/48, 86/49), 8613 (86/46, 86/47), 86/13, 
84 (84/1, 84/2), 80/5, 8014 (80/8, 80/9), 8017 (80/14, 80/15), 8016 (80/12, 80/13), 
8013 (80/10, 80/11), 116 (116/1, 11612) obreb nr 14 Karolino, oraz 228 obreb nr 16 
Ludwinowo Zegrzytiskie, gmina Serock 

pdzialki lub ich u e k i .  z kt6wch 
bedzie oaran- dz. nr ew. 228 obreb 16 Ludwinowo Zegrzyhskie- przebudowa dmgi, 

W zwlqzku z powyiszym, informuje sig strony, i i  w terminie 7 dni od dokonania 
zawiadomienia, mogq zapoznaC sig -z  aktami sprawy, uzyskaC wyjainienia w sprawie, 
zglaszak uwagi i zastrzeienia oraz skladaC wnioski w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Legionowie w godzinach pracy Urzgdu. Po tym terminie sprawa zostanie 
rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiaty. 

Jednoaeinie zawiadamiam, i e  zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., pbz. 256) zawiadomienie 
uwaia sie za dokonane po up)ywie 14 dni od dnia publiunego ogtoszenia. 

WglJw akta jest nieobowlqzkowy. 

zup. STAROSTY 
'tukasz Kucharzewski 

Naczelnlk Wydzidu Architektury 
(dokument podpisany elektronicmie) 

1. 	 Lech Zielitiski - jako petnomocnik Zarzqdu Powiatu w Legionowie 

' 2. 	 Starostwo Powiatowe w Legionowie - Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip. 
powiat - legionowski.pl), oglaszenie w prasie lokalnej, tablica inforrnacyjna, 

3. 	 Miasto i Gmina Semck, u t  Rynek 21, 05-140 Serock (epuap) - Bluletyn Informacji 
Publlunej, tablica informacyjna, 


