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Warszawa, 5 kwietnia 2018 r. 

ZA WIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegalnych zasadach 
przygotowania i rea lizacj i inwestycji w zakresie drag publicznych (Dz. U. z 20 17 r. , poz. 1406) 
zawiadamia siy, ze w dniu 26.03.20 18 r. , zostalo wszczyte postypowanie w sprawie zmiany ostatecznej 
decyzj i 0 zezwoleni u na reali zacjy inwestycji drogowej pn.: " budowa drogi ekspresowej S7 
na odcinku Napierki - Plonsk od km 0+000,00 do km 71+213,82 Etap I - budowa drogi 
dojazdowej Dg4 po stronie wschodniej S7 na odcinku od km okolo 53+300 do km okolo 53+900" . 

Inwestorem przedsiywziycia jest Generalny Dyrektor Drag Krajowych i Autostrad, dzialajqcy 
przez pelnomocnika Pana Andrzeja Wiszowatego. 

Dzialki usytuowania obiektu : 
- w istniejljcym pasie drogowym dzialki: 
Gm ina Baboszewo: 
Obn,b 0040 Sr6dborze dzialki nr ew.: 1111, 1211, 13/3, 1511,2211,23/ 1, 2411 , 53 / 1, 25/1,3811,3511, 
37/1. 

- poza projektowanym pasem drogowym dzialki niezb~dne dla budowy lub przebudowy dr6g 
innej kategorii , budowy przebudowy zjazd6w oraz wykonania rozbi6rki istniejljcych obiekt6w 
budowlanych : 
Gmina Baboszewo: 
Obr~b 0040 Sr6dborze dzialki nr ew.: 53 /2, 35/2, 38/2 . 

Akta sprawy do wglqdu znajdujq siy w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzydu 
Wojewadzkiego w Warszawie (pI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokaj nr 639, w godzinach 
poniedziaiek 13-1 6 oraz sroda i piqtek 8-12), gdzie mozna zglaszac ewentualne uwagi i wnioski 
do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

Zgodnie z a11. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 ze zm.) doryczenie uwaza si<; za dokonane po uplywie czternastu dni 
od dnia publicznego ogloszenia. 
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