
OBWIESZCZENIE STAROSTY PLON-SKIEGO 
o wydaniu decyzji 

o zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej 

Oziafaj~c na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania 

administracyjnego (Oz.V. z 2013r. 269 t.j.) oraz zgodnie z art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003r. 0 szcze£~o przygotowania i inwestycji w zakresie 

publicznych (Oz.V. z 2013r., poz. 687) 

zawiadamiam, 

ze na wniosek Powiatowego Zarz~du Drog, 09-100 Plonsk, ui. Plocka 10, w dniu 09.07.2013r. 

zosta!a wydana decyzja 0 na inwestycji drogowej akt 

AB.6740.192.2013): 

polegaj~cej na przebudowie drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk

Naruszewo - Kozarzewo na oddnku od km 0+607 do km 1+807 

dlugosci 1200 

zlokalizowanej na dzia:l:kach nr ewid: Obr~b Krysk: 34, 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 17/2), 18 

(18/1, 18/2), 33 (3311, 33/2), (1511, 15/2), 233/1 (233/4, 233/5), 233/2 (233/6, 233/7), 

Obr~b Drochowo: 33 (33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5), 39 (39/1, 39/2), (38/1, 38/2), 37 

(37/1,37/2),36 (36/1,36/2), (35/1, 34 (34/1, 34/2), 31 (3111,3112),30 (30/1, 30/2), 

25 (25/1, 25/2), 24 (24/1, 24/2), (23/1, 23/2), (22/1, 22/2), Obrfb Wola Kryska: 66/1, 

gmina N aruszewo 

[symbolami (Y,l'}; oznaczono odpowiednio: 
numer ewidencyjny dzialki przedpodzialem 
numer ewidencyjny dzialki powstalej w wyniku podzialu nieruchomosci 

Y numer ewidencyjny dzialki powstafej w wyniku podzialu nieruchomosci, nr'7P'7",nl"uln'pi 

inwestycjfi 
numer ewidencyjny pod 

z 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych / Oz.U., poz. 687 z 2013r. 

Lj./ w przypadku w ktorym dotychczasowy wlasciciel lub uzytkownik 

nieruchomosci objytej 

Zgodnie z art. 18 Ust. 

o zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej odpowiednio 



wyda tc( nieruchomosc lub wyda nieruchomosc i oprozni lokal oraz lOne pomieszczenia 

niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w tenninie 30 dni od dnia: 

1) dorC(czenia zawiadomienia 0 wydaniu decyzji, 0 ktorej mowa wart. 17, 

2) dorC(czenia postanowienia 0 nadaniu decyzji 0 zezwoleniu na realizacjC( inwestycji 

drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnosci, alba 

3) w ktorej decyzja 0 zezwoleniu na realizacjC( inwestycj i drogowej stala siC( ostateczna 

- wysokosc odszkodowania powiC(ksza siC( 0 kwotC( rown'l 5% wartosci nieruchomosci lub 

wartosci prawa uzytkowania wieczystego. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postC(powania administracyjnego zawiadomienie 

przez obwieszczenie uwaza siC( za dokonane ze skutkiem prawnym, po uplywie 14 dni od 

daty pubJicznego ogloszenia. Wobec powyzszego, w Cl~U 14 dni od daty dokonania 

ogloszenia strony postC(powania maj'l prawo zapoznac siC( w Wydziale Architektoniczno

Budowlanym Starostwa Powiatowego w Plonsku przy ul. ZWM 10, II piC(tro, pok. 245 lub tel. 

(0-23) 662-11-45 wew. 218 z tresci'l wydanej decyzji administracyjnej. 
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