
Legionowo, 12 paidziernika 2016 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E  
o sprostowaniu omylk i  pisarskiej  w decyzji  o zezwoleniu na real izacje 

inwestycj i  drogowej 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), zgodnie z art. l l f  ust. 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szaeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dr6g publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 t.j.) 

z a w i a d a m i a m ,  i e  

w dniu 11 paihzieinika 2016 r., zostala sprostowana z urzedu oczywista omylka pisarska 
w decyzji Starosty Legionowskiego nr 1186/15 o zezwolen~u na realizacje inwestycji 
drogowej z dnia 13 paidziernika 2015 r. zatwierdzajqcej podzial nieruchomoici potoionych 
w obrebie nr 22 Stasi Las oraz obrebie 14 Karolino, gmina Serock i udzielajqcej Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Serock zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegajqcej na 
rozbudowie drogi gminnej nr 180422W - ulicy GMwnej w Stasim Lesie, na odcinku od km 
0+000 do km 0+437 wraz z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej, tj. budowq 
odwodnienia drogi, ofwietlenia, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgzami, sieci 
wodociqgowej wraz z przyl.qczami, zabezpieczeniem kolidujqcych sieci energetycznych oraz 
przebudowq kolidujqcej sieci telekomunikacyjnej i gazowej, na terenie dzialek o nr ewid.: 
- przed nawiasem podano numer dziaiki ulegajqcej podziatowi, w nawiasie nr dzialek po 
podziale, wytluszczone - dzialki przeznaczone na realizacje inwestycji: 25/14 (25/41, 
25/42), 5818 (58/13, 58/14), 5813 (58/11, 58/12), 5513 (55/39, 55/40), 55/20 (55/49, 
55/50), 55/19 (55/47, 55/48), 2114 (21/22, 21/23) 55/18 (55/45, 55/46), 55/17 
(55/43, 55/44), 55/29 (55/63, 55/64), 55/28 (55/61, 55/62), 55/32 (55/65, 55/66), 
55/23 (55/53, 55/54), 55/21 (55/51, 55/52), 55/27 (55/59, 55/60), 55/26 (55/57, 
55/58), 55/25 (55/55, 55/56), 5517 (55/41, 55/42), 55/33, 55/36, 21/12, 21/13, 
21/21, 23/1, 24/2, 80/2, 80 /3  w obrebie nr 22 Stasi Las, gmina Serock; nr 10914 
(109/27, 109/28), 109/11 (109/29, 109/30), 10817 (108/15, 108/16), 10816 (108/13, 
108/14), 10813 (108/11, 108/12), 114 (114/1, 114/2), 10311 (103/3, 103/4), 10312 
(103/5, 103/6), 109 /21  w obrebie nr 14 Karolino, gmina Serock; 

Numery ewidencyjne dziatek, zlokalizowanych poza granicami projektowanego pasa 
drogowego, niezbedne dla przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu i dr6g innej 
kategorii: - przed nawiasem podano numer dzialki istniejqcej, w nawiasie nr dzialki , ktdra 
po wstala w wyniku podziaiu - pozostajqcej przy wlaicicielu: 55/25 (55/56), 5512 1 (55/52), 
55/23 (55/54), 55/32 (55/66), 55/29 (55/64), 55/17 (55/44), 55/18 (55/46), 55/20 
(55/50), 5513 (55/40), 5813 (58/12), 5818 (58/14), 55/28 (55162) w obrebie nr 22 Stasi 
Las, gmina Serock, 

nie ulegajqce podziaiowi, pozostajqce przy wtaicicielu: 109120 obreb nr 14 Karolino, gmina 
Serock; 25/13, 5817, 5515, 55/34, 55/35, 55/37 w obrebie nr 22 Stasi Las, gmina Serock. 

Sprostowanie omytki polega na tym, i e  

1) na stronie 4 powyiszej decyzji, w wierszu nr 43, po wyrazach [....I na mapie 
P.1408.2014.2688AI dopisano wyrazy: oraz dzialka nr ewid. 109/21 potoiona w obrebie 
nr 14 Karolino, gmina Serock ..., 
2) na stronie 7 powyzszej decyzji, w wierszu nr 4, po wyrazach [....I na mapie 
P.1408.2014.2688AI dopisano wyrazy: oraz dziatka nr ewid. 109121 poloiona w obrebie 
nr 14 Karolino, gmina Serock ..., 
3) na s tronie 7 powyzszej decyzji, w wierszu nr 24, po wyrazach [....I 109127 dopisano 
wyrazy: oraz dziatka nr ewid. 109121 potozona w obrebie nr 14 Karolino, gmina Serock .... 

W zwiqzku z powyzszym, informuje sic strony, i i  z treiciq w/w decyzji mogq 
zapoznaC sie w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie (Legionowo, 



ul. gen. WCadysCawa Sikorskiego 11, pietro V pok6j - Obsluga gmin, n r  tel. 022 764 05 36, 
w godzinach pracy Urzedu: poniedzialek w godz. 8'' do 180°, wtorek - piqtek 8'' do 16"). 

Jednoczegnie zawiadamiam, ze zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 1 4  czerwca 1960 r. - 
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) zawiadomienie 
stron uwaia sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 

Na postanowienie o sprostowaniu omylki sCuzy stronom zatalenie do Wojewody 
Mazowieckiego, Warszawa, Plac Bankowy 3/5 za moim poSrednictwem, w terminie 7 dni od 
dnia doreczenia postanowienia. 

Otrzyrnujq: 
1) Burmistrz Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, 
2) Starostwo Powiatowe w Legionowie - Biuletyn Informacji Publicznej (WWW.~JQ. powiat - 

legionowski.pl), ogloszenie w prasie lokalnej, tablica informacyjna, 
3) Miasto i Grnina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock: tablica informacyjna i strona internetowa 
4) a/a 


