
                   STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO                   
                        08 - 400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26    tel./fax. 25 68-43-010  

                        e-mail: sekretariat.starosty@garwolin-starostwo.pl 
              www.garwolin-starostwo.pl 

 

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 2020 r.  poz. 1363) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn . zm.), 
 

zawiadamiam 
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - 

ulicy Przychód w Łaskarzewie w km – 0 ÷ 000,00 – 0 ÷ 713,00 na wniosek z dnia 

04.08.2020 roku (uzupełniony i sprostowany w dniu 07.09.2020 roku) złożony przez 

Burmistrza Miasta Łaskarzew  w imieniu Miasta Łaskarzew.  
 

Inwestycja będzie realizowana na terenie miejscowości Łaskarzew na niżej 

wymienionych działkach ewidencyjnych: 

 w istniejącym pasie drogowym: dz. 3665, 3005 obręb M. Łaskarzew nr 140302_1.0001 

–  działka drogowa,  

 działka przy pasie drogowym: dz. 3664/4 obręb M. Łaskarzew nr 140302_1.0001 

 

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°° -16 °° 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, BIP) 

 prasie lokalnej 
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