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ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 t. o szczęgólnych zasadach
przygotowania i rcalizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496)
zawiadamia się, zę w dniu 11 września2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawię zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) Garwolinna odcinku węzeł ,olubelska" (bez węzla) - Garwolin (początek obwodnicy): Częśćnr 2:
obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 długościok. 8,700 kmoo.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajolvych i Autostrad, dzińający pIzez

Na podstawie art.

lld

pełnomocnika - Pana Roberta Aksamita,

W dniu 7

marca 2018 r.) pełnomocnik inwestora zmnienił wniosek

inwestycyjnych:

w

zakresie dzialęk

wniosek nierwotnv dotyczvl działek:
w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem - numery działek
pyzeznaczone pod przejęcie dla inwestycji w nawiasach numery działek po podziale):

Gmina kołbiel
obręb Kołbiel, działki o nr ew. 200Il2 (2001/10, 200lll1,20001llż),

numery działek przeznaczonych pod budowę

i

lub

przebudowę sieci uzbrojenia terenu

prowadzenia robót budowlanych oraz wykonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanycho
niewchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek
po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę/rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu):

@!&!,

obręb Gadka, działki o nr ew. 78I (78112),502 (50213),503 (503/5),
obręb Kołbiel, działi o ff ęw. 200Il2 (200lll2),

zmieniono:
w projektowanym pasie drogowymo do przejęcia pod inwestycję (tłusĘm drukiem - numery działek
przeznaczone pod przejęcie dla inwesĘcji, w nawiasach numery działek po podziale):

Gmina Kołbielo
obręb Kołbiel, działki o ff. ew. 200Il5 (2001/13, 200lll4,200IlI5),200116 (2001116,200llt7,200l118),

numery działek przeznaczonych pod budowę

lub

przebudowę sieci uzbrojenia terenu
i prowadzenia robót budowlanych oraz wykonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanycho
niewchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek
po podziale przezlaczone pod budowę/przebudowę/rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu):

Gmina Kołbiel,
obręb Gadka, działki o ff ew. 78I12,50212,50312,
obręb Kołbięl, działki o ff ew. 200ll5 (2001/15), 200116 (2001/18).
W pozostałym zakresie obwięszc zenie z dnta23listopada 2017 r., nie ulega zmianie.
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Akta sprawy do wglądu majdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 509, w godzinach 13-16
pon. 8-12 - śr.i piąt.), gdzie można zgłaszaó 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 2017 r., paz. 1257) doręczenie lvłńa się za dokonane po upływie cztemastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia 28.03.2018 r.
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Na tablicy ogłoszeń
wywieszono dnia: .
zdjęto dnia: .
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej - BIP urzędu
wywieszono dnia.
zdjęto dnia: .
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