
Plonsk dnia 16.10.2020 r. 
Starostwo Powiatowe 


w Pionsku 

09-100 P10I1Sk, ul. Plocka 39 


OBWIESZCZENIE STAROSTY PLONSKIEGO 
o wszcz~ciu post~powania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizacj-r inwestycji drogowej 

Dzialaj~c na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postypowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256. z p6Zn. zm.) oraz zgodnie 

z art. 11 dust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegalnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie drag publicZl1ych (j .t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z p6Zn. ZI11.) 

zawiadamiam, 

ze l1a wniosek W6jta Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, z dnia 

03.07.2020 r.. zostalo wszczyte postypowanie administracyjne (znak: AB.6740.481.2020) 

w sprawie wydania decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej pod naZWq: 

..Rozbudowa drogi gminnej nr 301171 W J~drzejewo-Kuchary Zydowskie, 

gm. Sochocin" 

zlokalizowanej na dzialkach nr ewid.: 

Obr-rb J«drzejewo: 12,30/1 (30/3,30/2).3411 (34/3,3412), 3511 (3513. 35/2), 39/1 (39/3.39/2). 
67/3 (67/8, 67/7). 67/4 (6711 0,67/9).67/2 (67/6, 67/5), 7011 (70/4.70/3). 70/2 (70/6. 70/5). 7411 
(74/3.74/2), 69 (69/2, 69/1), 6811 (68/3.68/2). gm. Sochocin 

Obr-rb Kuchary Zydowskie: 205,210.191 , 206 (206/2. 206/1), 207 (207/2, 207/1), 208 (208/2. 
208/1), 211 (21112, 21111). 212 (212/2. 212/1), 213 (213/2,213/1). 214 (214/2, 214/1). 215 

(21512,215/1). 197/2 (197/6. 197/5). 197/1 (197/4,197/3).204 (204/2. 204/1),196 (196/2.196/1). 
195 (195/2. 195/1), 1941l (194/4, 194/3), 203 (203/2, 203/1), 202 (202/2 , 202/1), 20 I (20112, 
20111).200/2 (200/6. 200/5). 200/1 (200/4,200/3).199 (199/2 . 199/1), gm. Sochocin 
Obr-rb Kondra.iec: 471 (47112 , 47111). gm. Sochocin 

[symholami X rY.Y) o~nac::ono odpowiednio.· 
X - l1U1ner r:'widr:'l1cyjn)' d~iulki pr::ed pod::;ulem 
Y - I1l1mer el1'idr:'l1cyjny d::ialki pOI1!stalej IF wyniku pod~iulu nieruchomosci 
Y - tlumer ewidel1CJjny d~ialki pows/ale! 11' l1 ~l'1liku pod;:ialu nieruchol1losci. pr~e~nac::onej pod 
inwes/)'cjr:J 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postypo\Vania administracyjnego za\Viadomienie 

przez obvvieszczenie uwaza siy za dokonane ze skutkiem prawnym, po up-tywie 14 dni od 

daty publicznego ogloszenia. Wobec po\Vyzszego. w ci'lgu 14 dni od daty dokonania ogloszenia 

strony postypowania majq prawo zapoznac si~ w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 



Starostwa Po\Viatowego w Pl011Sku przy ul. ks. Jerzego Popieluszki 14, II pi~tro, pok. 320 lub tel. 

(0-23) 662-11-45 wew. 218 z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy. 

Z up. STAROSTY 
(-) 

in::. 	Magda/ena Wybicka 
p.o. Naczelnika 

Wydziaru Architektoniczno -	 Budowlanego 
(dokument podpisany elektronicznie) 


