
STAROSTA WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3

05-200 WOŁOMIN C6 M

USCUfilf.
Wołomin, dnia 4 lipca 2018

WAB.6740.14.61.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 11 f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1496, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018 roku dla Wójta Gminy Dąbrówka, 
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Przemysława Woźniaka, została wydana 
decyzja Nr 22pz/2018 znak WAB.6740.14.61.2017, opatrzona rygorem natychmiastowej 
wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa 
i rozbudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowości Dąbrówka i Lasków -  etap II”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem -  

numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Dąbrówka, 
w nawiasach -  numery działek po podziale):
-  ew. nr: 477 (477/1, 477/2), 478 (478/1, 478/2), 479/1 (479/3, 479/4), 488 (488/1,

488/2), 489 (489/1, 489/2), 490/1 (490/3, 490/4), 505 (505/1, 505/2), 506 (506/1, 
506/2), 504 (504/1, 504/2) w obrębie 0015 -  Lasków, jednostka ew. 143405 2 - 
Dąbrówka,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy 
Dąbrówka w całości:
-  ew. nr: 409 w obrębie 0015 -  Lasków, jednostka ew. 143405 2 -  Dąbrówka.

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Dąbrówka, niepodlegające 
przejęciu:
-  ew. nr: 211, 208/1 w obrębie 0015 -  Lasków, jednostka ew. 143405 2 -  Dąbrówka.
-  ew. nr: 307, 202 w obrębie 0005 - Dąbrówka, jednostka ew. 143405 2 -  Dąbrówka.

Zgodnie z art. 18 ust. le  pkt 1) wyżej wymienionej ustawy, w przypadku, w którym 
dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub 
wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, 
wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub 
wartości prawa użytkowania wieczystego. W tej sprawie należy złożyć oświadczenie 
o wydaniu nieruchomości do Wójta Gminy Dąbrówka.

Od wyżej wymienionej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję -  Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, 
ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia, wywieszonego 
w Starostwie Powiatowym w Wołominie i w Urzędzie Gminy Dąbrówka oraz 
umieszczonego na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Wołominie i Urzędu 
Gminy Dąbrówka oraz opublikowanego w prasie lokalnej, za doręczone w trybie art. 49 
k. p. a.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie 
ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (kontakt z Agnieszka Woitkowska. pokój nr 106 
w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18. wt. 12-16. śr. 8-16. czw. 12-16. pt. 8-161
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