
 

 

        

       

       

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E   
W O J E W O D Y   M A Z O W I E C K I E G O 

 

 

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

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej 

k.p.a., 

zawiadamiam, 

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 

Warszawa, została wydana decyzja Nr 181/C/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk od km 0+000,00  

do km 71+213,82. Etap I - budowa drogi dojazdowej Dg4 po stronie wschodniej S7 na odcinku  

od km około 53+300 do km około 53+900”, w dniu 18 listopada 2016 r. 

 

 

Nieruchomości objęte przedmiotową decyzją 

 

1. Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) położone w części w liniach 

rozgraniczających teren inwestycji – działki podlegające podziałowi: 

 gmina Baboszewo, obręb ewidencyjny 142003_2.0040 Śródborze, działki o numerach 

ewidencyjnych: 11 (11/1; 11/2), 12 (12/1;12/2), 13/2 (13/3; 13/4), 15 (15/1; 15/2),  

22 (22/1; 22/2), 23 (23/1; 23/2), 24 (24/1; 24/2), 25 (25/1; 25/2), 35 (35/1; 35/2),  

38 (38/1; 38/2). 

Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery 

działek, które powstaną po podziale, pogrubioną czcionką i podkreśleniem zaznaczono numery 

działek, które przeznaczone są do trwałego zajęcia pod budowę drogi, niepogrubioną czcionką,  

w nawiasie, wykazano numery działek, które pozostają przy dotychczasowym właścicielu. 

 

2. Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek), które stanowią własność Skarbu 

Państwa – działki podlegające podziałowi: 

 gmina Baboszewo, obręb ewidencyjny 142003_2.0040 Śródborze, działki o numerach 

ewidencyjnych: 37 (37/1; 37/2), 53 (53/1; 53/2). 

Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery 

działek, które powstaną po podziale, pogrubioną czcionką i podkreśleniem zaznaczono numery 

działek, które przeznaczone są do trwałego zajęcia pod budowę drogi, niepogrubioną czcionką,  

w nawiasie, wykazano numery działek, które nie są przeznaczone pod budowę drogi. 

 

 

WOJEWODA MAZOWIECKI 

 

 

 

 



 2/2 

3. Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) położone poza liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji, na których istnieje konieczność dokonania przebudowy 

istniejących sieci uzbrojenia terenu, dróg innej kategorii: 

 gmina Baboszewo, obręb ewidencyjny 142003_2.0040 Śródborze, działki o numerach 

ewidencyjnych: 41, 65/1, 35, 53. 

 

Informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Oddziale Wydziału 

Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce 

Zamiejscowej w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 800 do 1600, pok. 324, III piętro. Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  

od dnia publicznego ogłoszenia. 

Znak sprawy: WI-C.7820.1.1.2016.JP 


