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Na podstawie art. l1f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i rcalizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (tekst jedn.:
Dz.LJ.2201'7 t.poz. 1496), w zwi4zku z art. 10 $ 1 i ar1. 49 ustawy z dnia 1.4 czetwca 7960r.
Kodeks postgpowania adrninistracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiarn

2e na wniosek zarz4dcy drogi - Zarzqdu Powiatu w Siedlcach - zostala wydana decyzja
nr 7 44/2017 z dnia 13,09,2017r, zezwahj4ca na realizacjg inwestycji drogowej pn.

,,Rozbudowa dr6g powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowoSci D4br6wka
Stany" grnina Sk6rzec, powiat siedlecki, woj. mazowieckie

na dzialkach oznaczon)'ch w ewidencji grunt6w i budynk6w (tlustyrn drukiem - numery

dziatek ptzeznaczone pod przejgcie dla inwestycji, w nawiasach - numery dzialek po

podziale, kurs).wa x - numery dzialek bgd4ce we wtadaniu zarz4dcy drogi):

jednostka ewidencyjna: 142609 2 - Gmina Sk6rzec,
obrgb ewidencyjny: 0005 - D4br6wka-Stany:

583+, 591*, 570/2*, 575*, 584*, 310, 596*, 570/l*, 577", 598*, 20913 (209n5,209116),
20914 (209tr7, 209/18), 20917 (209119, 209/20),210/1 (210/7 ,210/8), 210/s (210/9, 210/10),
210/6 (2r0t1r, 2r0tr2), 21Ur (2ru6, 211/7), 211/2 (2ru8, 21r/9), 21114 (2tl/1,0, 2r1tr1),
211/s (2rur2, 2r!r3), 2r4lr (2r4ls, 214/6), 21412 (2r4t1, 21418), 21414 (2r4trr, 214/12),
214/3 (2r4t9, 2r4lr0), 218/2 (2r8t6, 2r81',7), 21811 (218/3,2r8t4, 2r8/s), 219/12 (2t9/21,
2r9t22), 2r9trr (2r9tr9, 219120), 21918 (2r9tr3,2r9t14), 21919 (2r9tr5, 21911,6), 219110
(219n7, 219/18), 220/1 (220tr3, 220/14), 220/6 (220ft5, 220/16), 220/8 Q20/r7, 220118),
1s6/3 (ls6/8, rs6/9), 1s7/1 (ls7/r3, 1s7/14), 1s7/12 (rs7/17, 1s'7118), rs'.7l11 (rs7lrs,
1s7 /16), 23 /1 (2313, 23 / 4), 309 /2 (309 /3, 309 /4).

Zawiadamia sig, i2 zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt. 3 ustawy z clnia 10 kwietnia 2003 r, o
szczeg6lnych zasadach przygotowania i realtzacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych w
przlpadku, w kt6rym dotychczasowy wladciciel lub uZltkownik wieczysty nieruchomodci objgtej
decyzj4 o zezwolenit na reaTizacjq inwestycji drogowej odpowiedmo wyda t9 nieruchornoS6 lub
wyda nieruchomoS6 i opr62ni lokal oraz inne pomieszczenia niezwlocznie, lecz nie p6Zniej ni2 w
terminie 30 dni od dnia, w kt6rytn decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej stanie sig
ostateczna - rrysoko5t odszkodowania powigksza sig o kwotg r6wn4 5f:o wartoSci nieruchomoSci
lub wartofci prawa uiytkowania wieczystego.

Od decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej stuZy stronom prawo odwolania do
Wojewody Mazowieckiego za poSrednictwem Starosty Siedleckiego w terrrrinie 14 dni od daty
publikacji niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej, na tablicach ogloszef oraz w urzgdowych
publikatorach teleinfomatycznych - Biuletynle Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Sk6rzec oraz
Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Zgodnie z art. 49 KPA strony mog4 zapozna| sig z aktami sprawy i zakesem wymienionego
wyLej zamierzenia inwestycyjnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach ul. Pilsudskiego
40 - pok6j nr 216, w dni pracy urzgdu, od poniedzialku do pi4tku w godz. 8.00-16.00, w terrninie 14

dni "od daty ogloszenia,
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