
 

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

Legionowo,  4 maja 2021 r. 

                                                                       
 

WA.6740.387.2021.MJ2 
 

OBWIESZCZENIE 
 
 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 753) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1474) 
 

 

zawiadamiam, 

że na wniosek Zarządu Powiatu w Legionowie, z siedzibą w Legionowie, przy 

ul. Sikorskiego 11, z dnia 10 marca 2021 r., uzupełniony w dniu 21 kwietnia 2021 r., zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na: ”rozbudowie drogi powiatowej nr 1805W w Serocku”, na 
terenie działek o nr ewid.: - przed  nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, 
w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone działki przeznaczone na realizację inwestycji 

drogowej: 80, 1 (1/2, 1/1) obr. 1, 1/2, 2 (2/2, 2/1), 3 (3/2, 3/1) obr. 10 
w miejscowości Serock, dz. nr ewid. 16 (16/1, 16/2), 26/1 (26/3, 26/2), 42 (42/1, 42/2), 
44 (44/1, 44/2), 45, 47 (47/1, 47/2), 48 (48/1, 48/2), 49/3 (49/7, 49/8), 49/6 (49/9, 
49/10), 50, 51/1 (51/9, 51/10, 51/11), 51/3 (51/12, 51/13, 51/14), 51/8 (51/15, 
51/16), 52/5 (52/7, 52/8) w miejscowość Karolino, gmina Serock. 

W związku z powyższym, informuje się strony, iż w terminie 7 dni od dokonania 

zawiadomienia, mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, zgłaszać 
uwagi i zastrzeżenia oraz składać wnioski w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Legionowie (Legionowo, ul. Sikorskiego 11, piętro V, w godzinach pracy Urzędu: 

poniedziałek– piątek w godz. 800–1600). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona 
w oparciu o posiadane dowody i materiały. 
 
 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 753) zawiadomienie uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 
 
Wgląd w akta jest nieobowiązkowy. 

 
 

z up. STAROSTY 
 
           Łukasz Kucharzewski 
  Naczelnik Wydziału Architektury 
  
(dokument podpisany elektronicznie) 

 
 

 
 
 
Otrzymują: 
 

1. Pełnomocnik inwestora – Krzysztof Nadany 
2. Starostwo Powiatowe w Legionowie – Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip. powiat – 

legionowski.pl), ogłoszenie w prasie lokalnej, tablica informacyjna, 
3. Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock (epuap) - Biuletyn Informacji 

Publicznej, tablica informacyjna, 
4. a/a 


