
Ciechanów, 19 lipca 2017 r.

   

      

OBWIESZCZENIE  
WOJEWODY   MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 
ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2017 r. 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 
9, 09-110 Sochocin, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa 
skrzyżowania drogi krajowej nr 50 z budową włączenia drogi powiatowej Joniec – Malużyn 
do ronda (etap 1), budowa chodnika do cmentarza od km 25+345 do km 25+432 (etap 2), 
budowa chodnika od km 25+432 do km 25+882 (etap 3)”.

Postanowieniem Nr 75/C/2017 z dnia 6 lipca 2017 r., na które stronie nie służy zażalenie, 
organ nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków występujących 
w projekcie budowlanym.

Jednocześnie zawiadamiam, że postanowieniem Nr 81/C/2017 z dnia 19 lipca 2017 r., 
Wojewoda Mazowiecki zawiesił z urzędu przedmiotowe postępowanie administracyjne. 
Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego 
doręczenia.

Nieruchomości objęte wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji

I. Nieruchomości (oznaczone numerami ewidencyjnymi działek) położone w części w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji – działki podlegające podziałowi:
 gmina Sochocin, obręb ewidencyjny 23 Sochocin, działki o numerach ewidencyjnych: 

424/5 (424/6; 424/7), 423 (423/1; 423/2), 620 (620/1; 620/2), 617 (617/1; 617/2), 
624 (624/1; 624/2), 623 (623/1; 623/2), 621 (621/1; 621/2).

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 rozbudowę drogi, nie pogrubioną czcionką, 
w nawiasie, wykazano numery działek, które pozostają przy dotychczasowym właścicielu.

II. Pozostałe nieruchomości objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej:
 gmina Sochocin, obręb ewidencyjny 23 Sochocin, działki o numerach ewidencyjnych: 173, 

311, 424/3, 565, 689, 622, 813.
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 gmina Sochocin, obręb ewidencyjny 24 Kolonia Sochocin, działki o numerach 
ewidencyjnych: 123, 138, 143/2, 143/3, 143/4.

Informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Oddziale Wydziału 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce 
Zamiejscowej w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 1600, pok. 324, III piętro, do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

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

Dzień publicznego obwieszczenia: 2 sierpnia 2017 r.
Znak sprawy: WI-C.7820.1.1.2017.MG.
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