
OBWIESZCZENIE  

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 
 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z 
późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) 
 

Starosta Wołomi ński  
zawiadamia  

 
o wszcz ęciu  na wniosek Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana 
Karola Roziewskiego, złożony w dniu 17 czerwca 2014 r. postępowania administracyjnego w 
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
budowie ulicy Ko ściuszki w Urlach oraz ul. Le śnej na odcinku od skrzy żowania z ul. 
Kard. Stefana Wyszy ńskiego do skrzy żowania z ul. Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w Urlach gmina Jadów, 
 
na działkach mieszczących się w liniach rozgraniczaj ących teren  niezbędny do realizacji 
dróg gminnych: 
ew. nr: 103/1, 88/1 (88/2*, 88/3), 92/1 (92/3*, 92/4), 92/2 (92/5*, 92/6), 93 (93/1*, 93/2), 101/2 
(101/6*, 101/7, 101/8), 636/5, 636/4 (636/8*, 636/9), 636/7 (636/10*, 636/11*, 636/12) w 
obrębie 0021, Urle  
 
  xxx/x lub xxx – działki przed podziałem lub nie podlegające podziałowi  
 ( xxx/x *) - działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości, leżące w granicach lokalizacji inwestycji  
 (xxx/x) – działki powstające w wyniku podziału, leżące poza granicami lokalizacji inwestycji 
 
i na działkach położonych poza liniami rozgraniczaj ącymi , na których przewidziano 
przebudowę dróg innej kategorii: 
ew. nr 430, 537  w obr ębie 0021, Urle  
 
Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można 
zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział 
Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn 9-17, wt 12-16, śr 8-
16, czw12-16, pt 8-16 
oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od publikacji 
niniejszego obwieszczenia. 
 
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane 
materiały. 
 


