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

RB.6740.6.9.2022 Żyrardów, 3 stycznia 2023 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania  

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) 

oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2022 

r., poz. 2000 z późn. zm.; dalej: ustawa Kpa) 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego  

zawiadamia w drodze obwieszczenia  

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 grudnia 2022 r. (data wpływu: 20 grudnia 2022 r.) 

postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej 

na „budowie drogi gminnej”. 

Całość inwestycji zlokalizowana będzie na terenie powiatu żyrardowskiego, gmina Mszczonów, i obejmuje 

następujące działki ewidencyjne (w nawiasach wskazano numery działek ewidencyjnych powstałych 

po podziałach nieruchomości; pogrubieniem wyróżniono numery działek ewidencyjnych przeznaczonych 

do przejęcia na rzecz Gminy Mszczonów w celu realizacji inwestycji, podkreśleniem oznaczono działki, 

dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku: 

budowy lub przebudowy innych dróg publicznych)  

Obręb 0001 Mszczonów, działki nr: 834/2, 835/2, 836/2, 837/2, 838/2, 839/2, 844/12, 850/2, 851/2, 918/20, 

830, 853 (853/1, 853/2) 

W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia strony postępowania po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Rozwoju 

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pokój nr 112 (poniedziałki, 

wtorki, środy i piątki – w godz. 9:00-15:00; czwartek jest dniem bez przyjęć interesantów). Telefon kontaktowy: 

46 856 61 59. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń 

oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miasta w 

Mszczonowie (właściwego ze względu na przebieg drogi), a także w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy 

Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Z up. STAROSTY 

Stanisław Nalej 

Członek Zarządu 


