
Starosta Powiatu Zyrardowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

&B.6740.6.5.202I Zvrardórv. 9 srudnia 2021 r.

OBWIES,ZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 1ld ust. 5 i 6 ustawy z dnta 10 kwietnia ż003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i rea\izacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z poźn, zm.) oraz art. 61

§ 4 ustawy z dnta 14 czerwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 20ŻI r., poz.

735 z pożn, zm.; dalej: ustawa Kpa)

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
zawiadamia w drodze obwieszczenia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Mszczonowa z dnta 4 listopada żOż| r. postępowania w sprawie wydania decyzjt
o zezwoleniu na rea|izację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo
i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Zyrardowskiej.

Całość inrves§cji zlokalizowana będzie na terenie powiatu zyrardowskiego, gmina Mszczonów, i obejmuje
następujące działkl ewidencyjne (w nawiasach wskazanc, numery dzlałek ewidencyjnych powstĄch po podziałach
nieruchomości; pogrubieniem wyrózniono numery działek ewidencyjnych przeznaczonych po podziałach do przejęcia
narzecz gminy Mszczonów w celu realizacji inwestycji. podkreśleniem działki dla których wnioskuje się wprowadzenie
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku wykonania budow1, lub przebudowy sieci
uzbrojenia terenu orazurządzeń wodnych ):

Obręb Marków Towarzystwo, działki nr: 5211,53 (53/l ,5312, 5313). 17.
Obręb Grabce Józefpolskie, działki nr: 198/1 ,6'714 (6'7l'7,67l8.6719),6112 (6413,6114), 68/3 (68/4, 68/5, 6816).6113
(67lI0, 67ll1), 6915 {6916, 6917 , 6918),7013 (7014,,10l5,7016),,7113 (71l4,7Il5,7116),1ż16 (-l2l9,72lI0,72lII),1316
(-t3l7,1318,7319),'7415(74i6,74l'7,14lB),'7515(7516,75l-i,15lB),93(93),94(94),92(9żl1,9żl2),9l(91l1,9Il2),95
(95 l I, 9512), 7 613, 7 8, 18812, I9812, I88l 4,
Obręb m. Mszczonów, działki nr: ż0111, 3 (3l1, 3lż), 2011, 2l l.

W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznac się z aktami spra\\y oraz

składać uwagi i wnioski w Wydziale Rozwoju i Budownictrva Starostwa Powiatowego w Zyrardowie,
ul. Limanowskiego 45, pokój nr 114 (poniedziałki, wtorki, środy i piątki - w godz. 9:00-15:00; czwartekjest dniem

bez przyjęć interesantów). Te lefon kontaktowy : 46 85 6-61 -42.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz w Biule§nach
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego rv Zyrardowie i Urzędu Miasta Mszczonów (właściwego ze względu
na przebieg drogi), atakże w prasie lokalnej. Zgodnie z aft.49 ustawy Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez

obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upĘwie l4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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