
~
. ' 

",. 4"
-~ . ~~ 
~BI~ 

t'~Jl~jl 
WOJEWODA MAZOWlECKI 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycj i w zakresie drog publicznych (tekstjednolity: Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2031 z p6:i:n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekstjednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 z poin. zm.), zwanej dalej k.p.a. , 

zawiadamiam, 
ze zostalo wszcz~te post~powanie administracyjne, na wniosek Generalnego Dyrektora Drog 
Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w sprawie wydania decyzji 0 zezwoleniu 
na realizacj~ inwestycji drogowej , dla zadania pn.: "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku 
Napierki - Plonsk od kIn 0+000,00 do kIn 71+213,82. Etap I - budowa drogi dojazdowej Dg4 
po stronie wschodniej S7 na odcinku od kIn okolo 53+300 do kIn okolo 53+900". 

Nieruchomosci objete wnioskiem 0 wydanie przedmiotowej decyzji 

I. Nieruchomosci (oznaczone numerami ewidencyjnymi dzialek) polozone w cz~sci w liniach 
rozgraniczajq.cych teren inwestycji - dzialki podlegajqce podzialowi: 
• gmina Baboszewo, obr«b ewidencyjny 142003_2.0040 Srodborze, dzialki 0 numerach 

ewidencyjnych: II (11/1; 1112), 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 dzialki ulegajqcej podzialowi, w nawiasie podano numery 
dzialek, ktore powstanq po podziale, pogrubionq czcionkq i podkresleniem zaznaczono numery 
dzialek, ktore przeznaczone Sq do trwalego zaj ,<cia pod budow~ drogi, niepogrubionq czcionkq, 
w nawiasie, wykazano numery dzialek, ktore pozostajq przy dotychczasowym wlascicielu. 

II. Nieruchomosci (oznaczone nUl11erami ewidencyjnymi dzialek), ktore stanowiq wlasnosc Skarbu 
Panstwa - dzialki podlegajqce podzialowi: 
• gmina Baboszewo, obr~b ewidencyjny 142003_2.0040 Srodborze, dzialki 0 numerach 

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

Przed nawiasem podano numer dzialki ulegajqcej podzialowi, w naWlaSle podano numery 
dzialek, ktore powstanq po podziale, pogrubionq czcionkq i podkresleniem zaznaczono numery 
dzialek, ktore przeznaczone Sq do trwalego zaj~cia pod budow~ drogi, niepogrubionq czcionkq, 
w nawiasie, wykazano numery dzialek, ktore nie Sq przeznaczone pod budow~ drogi. 

III. Nieruchomosci (oznaczone nUl11eral11i ewidencyjnYl11i dzialek) polozone poza linial11i 
rozgraniczajqcymi teren inwestycji, na ktorych istnieje koniecznosc dokonania przebudowy 
istniejqcych sieci uzbrojenia terenu, drog innej kategorii: 



• gmina Baboszewo, obr«b ewidencyjny 142003 2.0040 Sr6dborze, dzialki 0 numerach 
ewidencyjnych : 41 , 65/1, 35, 53. 

Infonnuj«, ze strony mog<\. zapoznac si« z aktami sprawy w Oddziale Wydzialu 
Infrastruktury Mazowieckiego Urz",du Wojew6dzkiego w Warszawie w Delegaturze - Plac6wce 
Zallliej scowej w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, od poniedzialku do pi<\.tku w godz. 
od 800 do 16QQ pok. 324, III pi\!tro, do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadolllienie uwaza si« za dokonane po uplywie czternastu dni 
od dnia publicznego ogloszenia. 
Znak sprawy: WI-C. 7820. 1.1.20 16.JP 
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