
STAROSTA MIŃSKI

Nr AB. 6740.15.526.2021

OBWIESZCZENIE
STAROSTY MIŃSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2022r.

Zgodnie z art. l l f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowani 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 176 tj.) zawiadamiam, że n 
wniosek Burmistrza Kałuszyna, z dnia 17 września 2021r., zmienionego w dniu 15 marca 2022r., o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana decyzja Nr 338/22 z 
dnia 22 kwietnia 2022r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, obejmującej:

rozbudowę drogi gminnej ul. Wyzwolenia w miejscowości Kałuszyn

w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika na ul. Wyzwolenia 

na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego" 

klasa drogi: L

I. Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych:

2969, 2936/3 (projektowany podział działki nr ewid. 2936); 1086/6 (projektowany podział działki nr 
ewid. 1086), obręb Kałuszyn, gmina Kałuszyn, powiat miński.

II. Nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Gminy Kałuszyn oznaczone nr ewid.:

2969, 2936/3 (projektowany podział działki nr ewid. 2936); 1086/6 (projektowany podział działki nr 
ewid. 1086), obręb Kałuszyn, gmina Kałuszyn, powiat miński.

III. Powyższą decyzją zatwierdza się projekt podziału nieruchomości, sporządzony na mapie w skali 
1:1000, wykonanej przez geodetów uprawnionych Panią Grażynę Żółkowską i Pana Czesława 
Żółkowskiego, zaewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

1
Lp. Obręb/

jednostka ewid.

Nr działki Nr działki po 
podziale Własność działki

1

0006 Kałuszyn/ 

Gmina Kałuszyn 1086

1086/7 bez zmian

1086/6 do przejęcia pod projektowaną drogę

2

0006 Kałuszyn/ 

Gmina Kałuszyn 2936

2936/4 bez zmian

2936/3 do przejęcia pod projektowaną drogę
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Zgodnie z art. 18 ust. le  ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub 
użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru 
natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
-  wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub wartości 
prawa użytkowania wieczystego.

Informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się 
z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pok. nr 203 (w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, 
wtorek: godz. 8.00 -  16.00; środa: godz. 8.00-17.00, czwartek godz. 8.00 -  16.00, piątek godz. 8.00 -  
15.00), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 756 40 43, 756 40 60 lub 756 
40 46.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2021r. poz. 735 t.j.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń dni
- zdjęto dnia:...............................
- publikacja na stronie internetowej:

tablicy ogłoszeń dnia ..tf.lt.


