
 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 11 marca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów decyzji Nr 5pz/2021 znak: 

WAB.6740.14.59.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na 

odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej”. 

 

Działki usytuowania obiektu: 

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Klembów w 

części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do 

przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale): 

− ew. nr: 418 (418/1, 418/2), 416/1 (416/5, 416/6), 417 (417/1, 417/2), 419 (419/1, 419/2), 426 

(426/1, 426/2), 428 (428/1, 428/2), 430/1 (430/5, 430/6), 431/1 (431/5, 431/6), 432 (432/1, 

432/2), 434 (434/1, 434/2), 435 (435/1, 435/2), 439 (439/1, 439/2), 441 (441/1, 441/2), 442/1 

(442/4, 442/5), 443 (443/1, 443/2), 444 (444/1, 444/2), 455/6 (455/7, 455/8), 456 (456/1, 

456/2), 468/2 (468/12, 468/13), 468/4 (468/16, 468/17), 475/1 (475/5, 475/6), 478/1 (478/5, 

478/6), 492/3 (492/7, 492/8), 1214 (1214/3, 1214/4)  obręb 0008-Lipka m. Ostrówek, jednostka 

ew. 143407_2 Klembów, 
 

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy      

Klembów:  

ew. nr: 448/1, 453/1, 468/8, 468/9 obręb 0008-Lipka m. Ostrówek, jednostka ew. 143407_2 

Klembów, 

 

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Klembów, niepodlegające 

przejęciu: 

− ew. nr:  414/10, 415, 461/1, 488/11, 1173, 452/1 obręb 0008-Lipka m. Ostrówek, jednostka 

ew. 143407_2 Klembów. 

 

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych:  

− ew. nr: 1225, 350/2 obręb 0008-Lipka m. Ostrówek, jednostka ew. 143407_2 Klembów. 

 

 

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, parter, pokój nr 105 (po uprzednim kontakcie telefonicznym – (22) 346-11-66 

w godzinach przyjęć interesantów). 

 


