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Wvdzial Architekturv i Budownictwa

gniny zawiadomienia o
wszczgciu postgpowania na wniosek Zarzqdu Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydante
decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej polegaj4cej na budowie ci4gu pieszo rowerowego wzdluZ drogi powiatowej nr 41 10W Koplt6w-Radzik6w na odcinku o dlugoici 1022 m.
zlokalizowanego na dzialkach:

- nr ew. 13, 15, 16/1 w obrgbie 0015 Kopyt6w gmina Blonie'
- nr ew. 13/2 ,15 w obrgbie 0018 Lainiew-Majqtek gmina Blonie,
- nr ew. 140ll,l4ll/3,, 139, 151/1, 138' 137, 136, 135, 134, 3511, 95/8,96 w obrgbie 0034 Witki
gmina Blonie.
Prosimy r6rvnie2 o pcrviadcmienie Wydzialu Geodezji Nieruchomoici i Przestrzeni przry Llrz-pdzie
Miasta Blonie o w/w postgpowaniu prowadzonlnn przez Starostg Warszawskiego Zachodniego;

tej inform.acji jest wymagane ustaw4 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnlrh zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakesie dr6g publicmych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194

Podanie

z p62. zm.).

Prosimy o pisemne potwierdzenie w/w czynno6ci

.

W zal4czeniu:
- Obwieszczenie nr' 512016 z dnia23 czerwca20I6 r., L.dz. AB.673.1'2.2016 EK
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OBWIE SZCZENIE nr 5/2016
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg

inwestycji drogowej
zgodnie

z art. 10d $

1i

art.61 $

4

ustawy

z

dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postgpowanra

administracyjnego (Dz.U. 22016 roku poz.23 t. j.) oraz na podstawie art. 11dust.5 ustawy zdnia25
lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowl.lvania i realizacji inwestycj i w
zakresie dr6g ( Dz. U. 22003 r. Nr 80 poz. 721 - ze zm.)

zawiadamiam
2e dnia 7 czerwca 2016 r. zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne na wniosek Zarz4du
Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej polegajqcej na budowie ci4gu pieszo - rowerowego wzdluZ drogi powiatowej nr
4ll0W Koplt6w-Radzik6w na odcinku o dlugoSci 1022 n., na dzialkach:
- nr ew. 13, 15, 16ll w obrgbie 0015 Kopyt6w gmina Blonie,
- nr ew. l3l2,15 w obrgbie 0018 I-afniew-Majqtek gmina Blonie,
- nr ew. 140/1,14013, 139, 151/1, 138, 137, 136, 135, 134, 3511,95/8,96 w obrgbie 0034 Witki
gmina Blonie,

Dzialki wyznaczone do podzialu.

obrgb 0015 Kopyt6w
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Stronami postgpowania sprawie s4 wnioskodawcy, wladciciele, u2ytkownicy wieczyrici nieruchomoSct

objgtych wnioskiem. Akta sprawy do wgl4du znajduj4 sig w Wydziale Architektury iBudownictwa
Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzib4 w O2arowie Mazowieckim przy ul. Poznafiskiej
1291133, pok6j nr 218 pigtro II , telefon kontaktowy 22 733- 72- 22. MoZliwoid zapoznania siE z
aktami w/w sprawy w godzinach pracy urzgdu ( poniedzialek i Sroda 14.00 -16.00, wtorek i pi4tek od
8.00-10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmuj4 interesant6w), gdzie moima skladad ewentualne
uwagi i wnioski dotycz4ce przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sptawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz' 23) w
pr4padku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, dorgczenie uwaza si9 za dokonane po uptywie
czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Uwagi i wnioski moZna skiada6 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomoSci.
Uwagi i wnioski prosimy kierowa6 na adres Starostwa.
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