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Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie ań. lld ust. 5 i 6 ustawy z dnia l0 kwietnia 2003r. o.szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestyoji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 Nr I93 poz. |194 zn zm,)

zawiadamiam

że w dniu 28.08.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika. w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi kajowej nr 2 _ sk,łzyżowanie w km 536+146 w m.
Kafuszyn wraz z przebudową dróg innej kategorii i przebudową istniejącej sieci uzbĄenia terenu w ramach
inv./estycji ,,Przebudowa i rozbudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku od m. Zaklęt do granicy województwa
mazowieckiego i lubelskiego tj. od km 495+880 do krn 599+487."
Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (w nawiasach _ numery działek po podziale;
tfustpn drukiem _ numery działek przezrraczone pod inwesĘcję):
jednostka administraryjna Kafuszyn, miejscowośó Kałusryn dz nr: 1889 (1889/3' 1889/4)' I918l2 (1918|7,'
1918/8), 1916.
Numery ewidenryjne działek zlokalizowane poza granicami projektowanego pasa drogowego na lćórych
zachodzą zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:
jednostka administracyjna Kałus4yn, miejscowośó Kałusz}łr dz. tlt 1918/I, 19|9' 193612' I889l4.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, uźytkownicy wieczyści nieruchomości

"'jffił $.:#"fi wglądu zrrajdują się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu
* Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5' 00-950 Warszawa, wejście F od Al. Solidamości, II piętro, pok.

-607 w dniach pn. . śr., w godzinach 9.00.-11.00 gdzie można sktadaó ewentualne uwagi i wnioski dotyczące

-"- przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania adninisbacyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 107| z późn'

nn.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upĘwie
caemdstu dni od dnia publicaego ogłoszenia.
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