
URzĄD MlEJsKI
w K?luszynie

rn 1t. L lS. 2ui jg

rur..ł'i9I'' ''.' '. 'zat'

Na podstawie ań. llf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietni a 2003r' - o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr
I93 poz. 1794 z późn, zm.) zawiadallrtia się, że w tlniu 27.10.2009r. mstała wydana decyzja o
zezwo|enitl na rea|izację inweĘcji drogowej: Rozbudowa drogi krajowej nr 2 _ skrzyżowanie
w km 536+14ó w m' Kałuszyn wraz z ptzsbudowądróg innej kategorii i przebudową istriejącej
sieci uzbrojenia terenu w ramach inwestycji ,frzebudowa i. rozbudowa drogi krajowej m 2 na
odcinku od m. Zakręt do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego tj' od km 495+880
do km 599+487."

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez pełnomocnika _ Stanisława Dmuchowskiego - Zastępcę Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. Mińskiej 25' 03-808
Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcą właściciele, ui1.tkownicy wieczyści
nieruchomości objętych wnioskiem'

od niniej szej decyzji stronie przysfuguje prawo do wniesienia-o?wółania do Minisfi.a
Infrastruktury, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia ww. decyzji. Zgodnie z arI. 49 ustawy _ Kodeks postępowania administracyjnego
doręczenie uwzr:ża się za dokonane po upływie cztemastu dni od dnia publicznego ogłoszenia'

Decyzj a do wglądu majdują się w Wydziale Infiastruktury i Środowiska Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (P1. Bankowy 3/5' 00-950 Warszawa, pokój nr 607' w
godzinach 13-17 _ pon. 8-12 _ śr' i piąt.).
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tablica ogłoszeń i strona intern€towa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
tablica og|oszeń i strona int€rn€to}Ya Urzędu MĘskiego w Kałuszynie ul. Pocztowa l' 05.310
Kafuszyn
ala

na tablicy ogłoszeń wywieszono dnia
z tablicy ogłoszen zdjęto dnia


