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Przasnysz, 2017.04.03

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRZASNYSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. l l f ust. 3 w związku z art. l l a i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r., poz. 2031 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.)

zawiadamiam
o wydaniu decyzji Nr 3/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi gminnej na odcinku od działki o numerze ewidencyjnym 1/4 do skrzyżowania z
drogą gminną - działka o numerze ewidencyjnym 131/1, przebudową sieci elektroenergetycznej nN i teletechnicznej
w miejscowości Rembielin, gm. Chorzele wraz z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi powiatowej:
Rozbudowa drogi gminnej będzie polegała na budowie nowej jezdni, budowie i przebudowie zjazdów
indywidualnych i publicznych, budowie rowów odwadniających, przebudowie sieci elektrycznej niskiego napięcia,
sieci teletechnicznej - długość projektowanego odcinka 1127, 00 mb.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału
nieruchomości na potrzeby inwestycji.
Numery ewidencyjne działek usytuowania drogi (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek przeznaczone pod inwestycję):
1. Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości:
Obręb nr 41 Rembielin - l/l(l/5 ; 1/6); 2(2/1; 2/2); 3(3/1; 3/2); 8(8/1; 8/2); 22(22/1; 22/2); 90(90/1; 90/2);
25(25/1; 25/2); 28/1(28/3; 28/4); 32(32/1; 32/2); 38/1(38/3; 38/4); 38/2(38/5; 38/6); 41(41/1; 41/2);
44(44/1; 44/2); 45(45/1; 45/2); 47(47/1; 47/2); 51(51/1; 51/2); 131/4(131/7; 131/8; 131/9; 131/10);
130/3(130/4; 130/5; 130/6); 131/3(131/5; 131/6); 195(195/1; 195/2; 195/3)
2. Działka pasa drogowego objęta wnioskiem stanowiąca własność Gminy Chorzele (nie będące
przedmiotem przeiecial:
Obręb nr 41 Rembielin - 189
3. Działki czasowo zajęte na potrzeby planowej inwestycji:
Obręb nr 41 Rembielin - 50, 130/1, 131/1, 47 (po zatwierdzeniu projektu podziału dz. nr 47/2),
51 ( po zatwierdzeniu projektu podziału dz. nr 51/2), 130/3 (po zatwierdzeniu projektu podziału dz. nr 130/6)
Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki
samorządu terytorialnego - Gminy Chorzele. Stronami postępowania w sprawie są - właściciele, użytkownicy
wieczyści lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących
się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty
budowlane.

Starosta Przasnyski zawiadamia, iż zgodnie z art. l l f ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r., 2031 z póżn. zm.) z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Starostwie
Powiatowym w Przasnyszu Wydziale Komunikacji i Budownictwa Referacie Budownictwa, ul. Św.
Stanisława Kostki 5, pokój 90 w godz. 8““ - 16“®.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie uważa się za dokonane.

