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OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 176)  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - 

Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. 

zm.), 

zawiadamiam 
że w dniu 16.03.2022 roku zostało wszczęte, na wniosek (sprostowany w dniu 31.03.2022 
roku) Burmistrza Pani Anny Laskowskiej występującej w imieniu Miasta Łaskarzew, 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Przychód w km 0+698- 1+178 i DD w km 
0+000- 0+140,00 w m. Łaskarzew, Powiat garwoliński”. 
 
Zgodnie z wnioskiem nieruchomości lub ich części objęte złożonym wnioskiem oznaczone są 
jako działki położone w obrębie Miasta Łaskarzew nr 140302_1.0001:3665 – pas drogi, 
3756 – pas drogi oraz nieruchomości projektowanego pasa drogowego: 3660, 3661, 3666, 
3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3662, 3663/1, 3663/2, 3673, 4102/3, 4102/4, 4102/5, 3664/3, 
3664/4, 3659, 3626, 3686, 3688, 3694.  

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i 

zastrzeżenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 

Garwolin, Wydział Budownictwa – pokój nr 129 w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku 

do piątku w godz. 8°°-15 °° w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do 

publicznej wiadomości. 

Stosownie do przepisu art. 11d ust. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 

dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź 

odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego, nie mogą być przedmiotem obrotu w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się 

ostateczna, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się  

z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem 

ustalonym w odrębnej decyzji (art. 12 ust. 1-6 ustawy). 
 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się odpowiednio w: 

− Starostwo Powiatowe w Garwolinie (BIP i tablica ogłoszeń) 

− Urzędzie Miasta Łaskarzew (urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletynie Informacji 

Publicznej) 

− prasie lokalnej 

                                                                                        -Starosta Powiatu Garwolińskiego 


