
OBWIESZCZENIE 

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, 

ze zm.)   

 

Starosta Wołomiński 

zawiadamia 

 

o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, 

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Pawłowskiego, decyzji Nr 10pz/2021 

znak: WAB.6740.14.3.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 

Nr 4343W (ul. Zawiszyńska) na odcinku 500,0 m wraz z rozbiórką istniejących mostów 

oraz budową nowego mostu i przepustu w miejscowości Borzymy, gm. Jadów”. 

 

Działki usytuowania obiektu: 

Nr działki 

przed 

podziałem 

Nr działki po 

podziale 

znajdującej się w 

projektowanym 

pasie drogowym 

przeznaczonej do 

przejęcia na rzecz 

Powiatu 

Wołomińskiego 

Nr działki po 

podziale 

znajdującej się 

poza 

projektowanym 

pasem 

drogowym, 

pozostającej przy 

dotychczasowym 

właścicielu 

/użytkowniku 

wieczystym 

 

Nr działki 

znajdującej się w 

projektowanym 

pasie drogowym 

przeznaczonej do 

przejęcia w 

całości na rzecz 

Powiatu 

Wołomińskiego 

 

Nr działki, 

znajdującej się w 

projektowanym pasie 

drogowym, 

stanowiącej wody 

płynące 

obręb 0003 Borzymy, jednostka ewidencyjna 143406_2 Jadów 

514 514/1 514/2   

510 510/1 510/2   

726 726/1 726/2   

700 700/1 700/2   

735 735/1 735/2   

825 825/1 825/2   

827 827/1 827/2   

828 828/1 828/2   

953 953/1 953/2   

848 848/1 848/2   

836 836/1, 836/2 836/3   

521 521/1 521/2   

516 516/1 516/2   

   515  

   826  

   952  

    511 (kanał bez nazwy) 

    822 (rzeka Osownica) 

    847 (rzeka Osownica) 

    944 (rzeka Osownica) 

obręb 0026 - Zawiszyn, jednostka ewidencyjna 143406_2 Jadów 

872 872/1 872/2.   



Działki, poza projektowanym pasem drogowym, z których korzystanie będzie ograniczone 

w związku z obowiązkiem budowy lub przebudowy: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia 

terenu, zjazdów oraz rozbiórki obiektów nieprzewidzianych do dalszego użytkowania 

Nr ew. 

działki 

Nr działki 

po 

podziale 

Obręb Zakres / rodzaj robót 

233  

 

obręb 0003 

Borzymy, 

jednostka 

ewidencyjna 

143406_2-

Jadów 

przebudowa drogi powiatowej nr 4342W oraz drogi 

gminnej, 

rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej, 

510 510/2 przebudowa zjazdu, 

825 825/2 przebudowa zjazdu, 

848 848/2 przebudowa zjazdu, 

836 836/3 przebudowa zjazdów, 

829  przebudowa zjazdu, 

521 521/2 przebudowa zjazdu, 

516 516/2 
przebudowa zjazdu, budowa sieci elektroenergetycznej 

(nn). 

 

 

Działki, poza projektowanym pasem drogowym, z których korzystanie będzie ograniczone na 

czas budowy związane z zapewnieniem dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia cieku, 

tymczasowym chodnikiem i kładką dla pieszych 

Nr ew. 

działki 

Nr działki 

po 

podziale 

Obręb Zakres / rodzaj robót 

510 510/2 
obręb 0003 

Borzymy, 

jednostka 

ewidencyjna 

143406_2-

Jadów 

zapewnienie dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia 

cieku, tymczasowy chodnik i kładka dla pieszych, 

726 726/2 
zapewnienie dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia 

cieku, tymczasowy chodnik i kładka dla pieszych, 

836 836/3 
zapewnienie dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia 

cieku, tymczasowy chodnik i kładka dla pieszych, 

521 521/2 
zapewnienie dojazdu pod sprzęt wykonujący umocnienia 

cieku, tymczasowy chodnik i kładka dla pieszych. 

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu 

wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, 

w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze 

zm.). 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie 

ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 

22 346 11 07 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 8-17, śr. 8-16, pt. 8-15). 

 

 

z up. Starosty Wołomińskiego 

Naczelnik  

Wydziału Budownictwa 

 

/-/ Małgorzata Pobikrowska 


