
Starosta Powiatu Żyrardowskiego 

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45            Żyrardów, 17 lutego 2022r. 

RB.6740.6.5.2021 

OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 

176) 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego  

zawiadamia 

o wydaniu decyzji nr RB.6740.6.5.2021 z dnia 16 lutego 2022 r. zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Marków Towarzystwo i Grabce 

Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej”.  

Całość inwestycji będzie zlokalizowana na terenie powiatu żyrardowskiego, gminy Mszczonów 

i obejmuje następujące działki ewidencyjne (w nawiasach wskazano numery działek ewidencyjnych 

powstałych po podziałach nieruchomości; pogrubieniem wyróżniono numery działek ewidencyjnych 

przeznaczonych po podziałach do przejęcia na rzecz gminy Mszczonów w celu realizacji inwestycji, 

podkreśleniem działki dla których wprowadza się  ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla 

realizacji obowiązku wykonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 11f ust. 

1 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): 

Obręb Marków Towarzystwo, działki nr: 52/1, 53 (53/1, 53/2, 53/3), 17,  

Obręb Grabce Józefpolskie, działki nr: 198/1, 67/4  (67/7, 67/8, 67/9), 64/2 (64/3, 64/4), 68/3 (68/4, 

68/5, 68/6), 67/3 (67/10, 67/11), 69/5 (69/6, 69/7, 69/8), 70/3 (70/4, 70/5, 70/6), 71/3 (71/4, 71/5, 71/6), 

72/6 (72/9, 72/10, 72/11), 73/6 (73/7, 73/8, 73/9), 74/5 (74/6, 74/7, 74/8), 75/5 (75/6, 75/7, 75/8), 93 

(93), 94 (94), 92 (92/1, 92/2),  91 (91/1, 91/2), 95 (95/1, 95/2), 76/3, 78, 188/2, 198/2, 188/4,  

Obręb m. Mszczonów, działki nr: 20/11, 3 (3/1, 3/2), 20/1, 2/1. 
 

Z treścią decyzji można się zapoznać po wcześniejszym umówieniu w Wydziale Rozwoju 

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pokój nr 114 

(poniedziałki, wtorki, środy i piątki – w godz. 9:00-15:00; czwartek jest dniem bez przyjęć 

interesantów). Telefon kontaktowy: 46 856 61 59.  
 

Każdy, kto wykaże interes prawny, ma prawo złożenia odwołania od wydanej decyzji 

do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego w terminie 14 dni 

od dnia jej doręczenia bądź zawiadomienia o jej wydaniu. 
 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz 

w Biuletynach Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (w siedzibie przy ul. 

Limanowskiego 45) i Urzędu Miasta Mszczonów (właściwego ze względu na przebieg drogi – 

w siedzibie przy Pl. Piłsudskiego 1), a także w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), 

w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

STAROSTA 

 

Krzysztof Dziwisz 

 


