
Legionowo, 12 lutego 2016 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E  
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej 

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

z a w i a d a m i a m ,  ie 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock, z siedzibq w Serocku, przy ul. Rynek 21, z dnia 
3 grudnia 2015 r., skorygowany w dniu 16 grudnia 2015 r. zostala wydana w dniu 12 lutego 2016 r. 
decyzja nr 149116 (znak sprawy WA.6740.1720.2015.AB3) o zezwoleniu na realizacjg inwestycji 
drogowej polegajqcej na rozbudowie drogi gminnej nr 180420W - ulicy Dlugiej, na odcinku od 
ulicy Nasielskiej do granicy dzialki nr 71/66, na terenie dzialek o nr ewid.: - przed nawiasem 
podano numer dziatki ulegajqcej podziatowi, w nawiasie nr dzlakk po podziale, wyttuszczone - 
dziatki przeznaczone na realizacje inwestycji: 
29/10 (29/41, 29/42), 31/33 (31/36, 31/37), 31/10 (31/38, 31/39), 3312 (33/6, 33/7), 
3416 (34/7, 34/8), 3515 (35/28, 35/29), 3514 (35/30, 35/31), 3913 (39/4, 39/5), 4111 
(41/2, 41/3), 4212 (42/13, 42/14), 4215 (42/15, 42/16), 4316 (43/8, 43/9), 4317 
(43/10, 43/11), 5111 (51/9, 51/10), 5216 (52/27, 52/28), 5412 (54/3, 54/4), 7214 
(72/16, 72/17), 7517 (75/10, 75/11), 27/10, 82, 73/13, 74/13, 75/8, 28/15, 29/1, 
32/1,35/27, 44/11, 52/10, 71/66 w obrqbie nr 22 Stasi Las, grnina Serock 

nr 115 (115/1, 115/2), 12212 (122/3, 122/4), 12615 (126/17, 126/18), 12715 (127/21, 
127/22), 136 (136/1, 136/2), 13711 (137/6, 137/7), 194/2, 193/3, 125/1, 127/9, 
139/3 w obrqbie nr 3 Borowa G6ra, grnina Serock; 

Nurnery ewidencyjne dzialek, zlokalizowanych poza granicami projektowanego pasa 
drogowego, na kt6rych prowadzone bedq roboty, w zwiqzku z budowq/przebudowq 
infrastru ktury (przed na wiasem podano numer dzialki ulegajqcej podzialowi, w na wiasie 
nr dziatek po podziale, wyttuszczone - dzialki przeznaczone na realizacje inwestycji) : 

oSwietlenie drogowe: 7214 (72/16, 72/17), 5111 (51/9, 51/10), 5216 (52/27, 52/28), 
5412, (54/3, 54/4), 74/12, 47/16, 47/17, 47/3, 48/3, 48/4, 48/10, 5 0 / l  w obrqbie 
nr 22 Stasi Las, grnina Serock, 

przylqcze gazowe: 5216 w obrqbie nr 22 Stasi Las, grnina Serock. 

W zwiqzku z powyzszym zawiadamia siq, it: z treSciq w/w decyzji strony 
postqpowania rnogq zapoznaC siq w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowyrn 
w Legionowie (Legionowo, ul. gen. Wkadyslawa Sikorskiego 11, pietro V, pok6j - Obsluga 
grnin, nr tel. 022 764 05 36, w godzinach pracy Urzqdu: poniedzialek w godz. 8'' do 180°, 
wtorek - piqtek 8"' do 16"). 

Zawiadornienie stron uwaia siq za dokonane po uplywie 14 dnia od daty publicznego 
ogtoszenia. 

Od decyzji przysluguje stronom odwolanie do Wojewody Mazowieckiego za 
poSrednictwem Starosty Legionowskiego, w terrninie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 

zym u ja: Nacze 
urrnistrz Miasta i Grniny Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, 



2 )  Starostwo Powiatowe w Legionowie - Biuletyn Inforrnacji Publicznej ( j y .  powiat - 
legionowski.pl), ogloszenie w prasie iokainej, tablica informacyjna, 

3) Miasto i Gmina Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock: tablica informacyjna i stmna 
interne to wa 

4) a/a 


