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Warszaw4 y'Sgrudnia 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

w7-t1.7 820.2.7 .20 1 6.LO

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. f.ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6rnych
zxadach pr4gotowania i rearizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznyc t <i..- i.-"T0rc ,.,po2.2031 ze zm.) zariaduniam, 2e w dniu 1 grudnia 2ori i. zostari *ya-u nu **o."t
?y&"y _{r9gi . Zarz4du Wcrjew6dawa Mazowieckiego, ."p*r;r";;;o""przez
Mazowiecki lrzadDrlg wojew6dzkich w warszawie, aecyz;a Nr +itnr/20r6 o rJr*oi.rriu
na realizaciq inwestycji dr0gowej pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 705 ,ru oacint, oakm 22+445 dti kri'22+61o wraz z rczlili*q isrriei4cJgo mostu i buiowq ,o*"go otl"ttu
mostowego w rarnach zamierzenia pn.: Rozbudowa drogi wojew6dzkie.l nr ios poiegai4ca na
rozbi6rce istriei4cego i tudowie nowego obiektu mostoiego nad rzeka risi4 * iri":i"'.Ls"i
Sochaczew w km 22+535 wrz z dojazdami w niezbgdnym'zakresie,,.

lnwestorem przedsigwzigcia. jest Zarzqd Wojew6dawa Mazowieckiego,reprezentowany pruez Mazowiecki Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich ; W;;d",ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

drogowym w calo6ci w liniach

Dzialki usltuowania obiektu objgte wnioskiem:
numery ewidcncyjne dzialek w istniejqcym pasie
rozgrantczajryych teren inrvestycj i :

Gmina Sochaczew:
- dzialka nr ew. 1716/2, obrjb Sochaczew Boryszew;
- dzialka ru ew. 79, obrgb Malesin;
numery ewidencyjne dzialek- usytuowania obiektu (ttustym drukiem - numery dzialek
przezrnczollLe do przejgcia pod inwestycjg, w nawiasach - numery dzialek po podzije):
Gmina Sochaczew:
- &ialka nr ew 103 (103/f , 103/2), obrgb Malesin;
- dzialka nr ew. 104/1 (104t3,104/4), obrgbMalesin
- dzialka nr ew. 2847 /45 Q847149, 2847 /50), obrgb Sochaczew Boryszew;
- dzialka nr ew. 3019/3 (301914,3019/5), obrgb Sochaczew Boryszew;
numery ewidencyjne dzialek stanowi4ce tereny w6d plyn4cych, polo2one w liniach
rczgraniczaj1cych teren inwestycji niepodlegaj4ce p.ze;gciu i po&iaiowi:
Gmina Sochaczew:
- dzialka nr 2848. obrgb Sochaczew Boryszew.
numery dzialek prz*maczone pod przebudowg wzqdzefi infrastnrktury technicmej
niewchodz4ce w sklad projektowanego pasa drogowego (ttustym drukiem - numery dzialek
popodziale przeanaczone pod przebudowg):
- dzialka nr ew. 103 (103/1, 103/2), obrgb Malesin;
- dzialka nr ew. 10411 (104/3,104/4), obrgb Malesin;
- &ialka nr ew. 2847149,5 (2847t49,2847/50):
- dzialka nr ew. 301913 (301914,30t915);
numery &ialek przextaczone pod budowg tymczasowych obiel,rt6w budowlanych:
- dzialka nr ew. 301913 (3019/4,30f9/5), obrgb Sochaczew Boryszew;
- dzialka nr ew. 103 (103/1, 103/2), obrgb Malesin;



Do ograniczefi' o kt6rych mowa powy2ej sto^suje siE odpowiednio przepisy art"l24

ust. 4-7 i .,nt. r24a u.,u*y'i"aJi' it' ,i"rpniu 1g91r. o gospodarce nieruchomoscramr

(ir.V. r2Ol5 r.,Poz' 1774 ze zm')'

Od ww. decyzji stronie przystuguje Pt-11o. 
do wniesienia odwolania w terminie

14 dni od skutecmego ;;fi;' io ttai*ou .lnfrastrukhrv 
i Budownictwa'

za oosrednictwe. wo.1t*oi| "ii]Jo]"i"t-t"itgo' Tgod"it z ,rt' 49 ustawy z dnia

t4 czerwca 1960 r. - roa"r.j p.ffi*-i" iami**acyjnego (Dz. rJ. z 2016 r., poz' 23

;;:j ;;;r;e uwaza tif 'u 
doiton*e po uptvwie cztemastu dni od dnia publicznego

o*tot'?1",",u 
decyili oraz z dokumentacj4 sprawy moina sig zapozra6- w. wydziale

Infrastruktury Mazowieckiegl u-ia" *;::-*:fliego w Warszawie (Plac tsankowy 3/5'

il':ffi w;t';*;, potoj nr doz, w godzinach 13-16 -pon' 8-12 - 5r' i piat')'

Otrzymujq:
1. tablica ogloszefi i strona intemetowa

Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego

2. tablica ogloszef i strona intemetowa

Urz4d Miasta Sochaczew

3. az

na tablicy ogloszeri wywieszono dnia" " " " " " " " "'

zdjgtodnia.'......

na stronie intemetowej zamieszczono dnia """"'""

zdjgto dnia ...... . '

podpis ............ '


