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OBWIESZCZENIE 

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, 

ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) 

 

 

Starosta Wołomiński 

zawiadamia  

 

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Jadów reprezentowanego przez pełnomocnika Pana 

Piotra Gołosia, z dnia 16.01.2021 r. (data wpływu do tut. Starostwa 22.01.2021 r.), uzupełniony 

w dniu 16.04.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.1.2021 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa 

drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica na odcinku od ulicy 

Akacjowej do ulicy Leśnej, Gmina Jadów”. 

 

Działki usytuowania obiektu: 

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (tłustym drukiem 

– numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod         

inwestycję na rzecz Gminy Jadów, w nawiasach – numery działek po podziale): 

− ew. nr: 654/2 (654/3, 654/4), 656/4 (656/6, 656/7), 657/2 (657/3, 657/4), 658/4 

(658/11, 658/12), 658/8 (658/13, 658/14), 658/10 (658/15, 658/16), 660/26 (660/40, 

660/41), 660/17 (660/38, 660/39), 660/6 (660/36, 660/37), 660/30 (660/42, 660/43), 

660/32 (660/44, 660/45), 579/9 (579/10, 579/11), 573/4 (573/9, 573/10), 567 (567/1, 

567/2, 567/3), 566 (566/1, 566/2), 562/1 (562/2, 562/3) w obrębie 0016-Sitne, 

jednostka ew. 143406_2 - Jadów, 

− ew. nr: 432 (432/1, 432/2), 433 (433/1, 433/2), 434 (434/1, 434/2),  435/2 (435/3, 

435/4), 436 (436/1, 436/2), 437 (437/1, 437/2), 438 (438/1, 438/2), 439 (439/1, 439/2), 

440 (440/1, 440/2), 441 (441/1, 441/2), 442 (442/1, 442/2), 443 (443/1, 443/2), 444 

(444/1, 444/2), 445/2 (445/3, 445/4), 424 (424/1, 424/2), 446 (446/1, 446/2),  426/2 

(426/4, 426/5), 425/1 (425/3, 425/4), 451 (451/1, 451/2) w obrębie 0020-Szewnica, 

jednostka ew. 143406_2 - Jadów, 

 

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

przejęciu: 

− ew. nr: 655, 638, 572, 656/3, 660/33, 580, 660/27, 657/1, 658/7, 658/9, 660/25, 660/29, 

660/7, 660/31 w obrębie 0016-Sitne, jednostka ew. 143406_2 – Jadów, 

− ew. nr: 411, 426/1, 425/2, 445/1, 654/1, 435/1 w obrębie 0020-Szewnica, jednostka 

ew. 143406_2 – Jadów. 

 

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę urządzeń wodnych niewchodzące w skład 

projektowanego pasa drogowego: 

− ew. nr: 566 w obrębie 0016-Sitne, jednostka ew. 143406_2 - Jadów. 
 

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można 

zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział 

Budownictwa (po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. 22 346-11-07 w godzinach przyjęć 
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interesantów), gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania 

orzeczenia w sprawie. 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 

dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

z up Starosty Wołomińskiego 

NACZELNIK 

WYDZIAŁU BUDOWNICTWA 

 

/-/ Małgorzata Pobikrowska 


