
Plonsk 18.12.2020 r. 

Starostwo Powiatowe 
w Plonsku 

09-100 Ptonsk, uL Piocka 39 

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
o wydaniu decyzji 

o zezwoleniu na realizacjt{ inwestycji drogowej 

na podstawie art. 49 ustawv z 14 czenvca 1960 r. Kodeks post<tpowania 

oraz zgodnie z art. 11 f ust. 3O.t. z 2020 r. poz. 

zasadachi 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

O.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z pOin. zm.) 

zawiadamiam, 

ze na Wojta Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w dniu 

18.12.2020 r. vvydana decyzja 

inwestycji w pubJ 

o nanr 81 

inwestycji drogowej (sygnatura akt AB.6740.485.2020): 

pod "Rozbudowa drogi gminnej nr 30t 172W w miejscowosci Kondrajec, 

gmina Sochocin" 

na dzialkach nr 

Obr~b Kondrajec: 266 (266/2, 26611) (273/2, 27311), (274/2, 27411), 475/4 
(475/8, (475110, 269/2 (269/5, 269/4). 26913 (26917, 269/6), 
270/1(270/4, 270/3), 270/2 (270/6, 270/5), 1 1 ), 287 287/1). 349 
(34912, 349/1), 276/1), (277/2, 277/1), 278 (278/2. 278/1). 279 (279/2, 
279/1), 280 (280/2. 28011), 281 (28] 28111), gm. Sochocin 
Obr~b Jl{drzejewo: 1 159/1,160 (160/2,16011), 16111O, Sochocin 
Obr~b Kuchary Zydowskie: 133, 112 (II 11211), 114 (11 114/1), gm. Sochocin 

llmhl'llmm X (Y, 1), oznaczono 
dzialki przed podziaiem 

:>Ll..LC;~VZgodnie z art. 18 ust. 1e z 10 kwietnia r. 0 

przygotowania i realizacji inwestycji w publicznych /j.t. Dz.U., poz. 

z 2018 r. z zm.! w przypadku w dotychczaso\vy wlasciciel lub uzytkownik 

nieruchomosci obj~tej decyzj'l: 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej 

odpowiednio tit nieruchomosc tub nieruchomosc lokal oraz inne 

pomieszczenia niezwfocznie. leel: nie p6zniej niz w terminie 30 dni od dnia: 

1 



1) zawiadomienia 	 o art 17. 

dor~czenia postanowienia 0 nadaniu I 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycji 

drogowej natychmiastowej wykonalnosci, albo 

w kt6rej o zezwoJeniu na real inwestycji drogovvej stara si~ ostateczna 

odszkodowania powie;ksza si;;; 0 kwott; rownq wartosci nieruchomosci !ub 

wartosci prawa uzytkowania 

z art. 49 post~powania administracyjnego 

obwieszczenie uwaza za dokonane ze skutkiem prawnym. po 14 od 

daty publicznego Wobec \,\1 14 dni od daty dokonania 

strony poste;powania majq prawo zapoznac z trdciq wydanej 

administracyjnej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Powiatowego 

w PIOIlsku przy ul. ks. Popieluszki 14, II pie;tro, pok. lub tel. 

wew.218. 

z up. 

H 
inz. vVybicka 

p.o. Naczelnika 
Wydzialu Architektoniczno -	 Budowlanego 

(dokument podpisany elektronicznie) 


