
I 
Starostwo Powiatowe Plonsk 20.02.2019 r. 

w Plonsku 
09-100 Ploilsk, ul. Plocka 39 

OBWIESZCZENIE STAROSTY PLONSKIEGO 
o wydaniu decyzji 

o zezwoleniu na realizacj'r inwestycji drogowej 

Dzialaj,!c na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania 

administracyjnego O.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z p6in. zm.) oraz zgodnie z art. llfust. 3 

i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dr6g publicznych O.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z p6Zn. zm.) 

zawiadamiam, 

ze na wniosek W6jta Gminy Naruszewo, 09-152 Naruszewo, Naruszewo 19A, w dniu 

20.02.2019 r. zostala wydana decyzja Starosty Plonskiego nr 62/2019 0 zezwoleniu na 

realizacjy inwestycji drogowej (sygnatura akt AB.6740.167.2018): 

pod nazw'!: "Rozbudowa drogi gminnej w m. Krysk" 

zlokalizowanej na dzialkach nr ewid.: 

Obrftb Krysk: 176, 193, 194112,202 (202/2, 20211), 203 (203/2,203/1),208, gm. Naruszewo 

[symbolami X (Y,Y) oznaczono odpowiednio: 
X - nllmer ewidencyjny dzialki przed podzialem 
Y - numer ewidencyjny dzialki powstalej w wyniku podzialll nierllchomosci 
Y - numer ewidencyjny dzialki powstalej w wyniku podzialu nieruchomosci, przeznaczonej pod 

inwestycNl 

Zgodnie z art. 18 ust. Ie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6Jnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g pubJicznych Ij.t. Dz.U., poz. 1474 

z 2018 r. z p6Zn. zm.l w przypadku w kt6rym dotychczasowy wlasciciel lub uZytkownik 

wieczysty nieruchomosci objytej decyzj,! 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej 

odpowiednio wyda ty nieruchomosc lub wyda nieruchomosc i opr6zni lokal oraz inne 

pomieszczenia niezwlocznie, lecz nie p6iniej niz w terminie 30 dni od dnia: 

I) doryczenia zawiadomienia 0 wydaniu decyzji, 0 ktorej mowa wart. 17, 

2) doryczenia postanowienia 0 nadaniu decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji 

drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnosci, alba 

3) w kt6rej decyzja 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej stala siy ostateczna 

- wysokosc odszkodowania powiyksza siy 0 kwoty r6wn,! 5% wartosci nieruchomosci lub 

wartosci prawa uzytkowania wieczystego . 

... 




Zgodnie z art. 49 Kodeksu postypowania administracyjnego zawiadomienie 

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

daty publicznego ogloszenia. Wobec powyzszego, w ci,!gu 14 dni od daty dokonania 

ogloszenia strony postypowania maj,! prawo zapoznac siy z tresci,! wydanej decyzji 

administracyjnej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego 

w Plonsku przy ul. ks. Jerzego Popiduszki 14, II piytro, pok. 320 Jub tel. (0-23) 662-77-64 

wew.219. 

Z up. ST AROSTY 
(-) 

mgr into Agnieszka Kordalska 
p.o. Naczelnika 

Wydzialu Architektoniczno -	 Budowlanego 
(dokument podpisany elektronicznie) 


