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ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. l l f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dióg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)
zawiadamia się, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 40/SPEC/2019
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od
km 119+318 do km 119+369 w ramach zadania „Rozbudowa istniejącego skrzyżowania w ciągu
drogi krajowej nr 57 - na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Brzozową, na skrzyżowanie o ruchu
okrężnym oraz włączenie do niego ul. Sosnowej w miejscowości Chorzele”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, działający przez pełnomocnika Panią Beatę Szczepankowską.
Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chorzele),
- działki w istniejącym pasie drogowym, należące do Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowane w całości w liniach
rozgraniczających teren inwestycji:
Gmina Chorzele:
Obręb 0001 - Chorzele;
działka nr ewidencyjny: 89/11
- działki w projektowanym pasie drogowym, przeznaczonych do przejęcia pod inwestycję (tłustym
drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numeiy działek po
podziale):
Gmina Choi'zele:
Obręb 0001 - Chorzele:
działki nr ewidencyjny: 1437/1 (1437/4, 1437/5), 753 (753/1, 753/2), 163/2 (163/8, 163/9)
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni
od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce,
(ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 0 7 - 410 Ostrołęka) pokój nr 35, w godzinach poniedziałek
13-16 oraz czwartek 8-12)
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
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