
STAROSTA GRODZISKI 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

ul. Kościuszki 30 

W AB.6740.473.2019 Grodzisk Mazowiecki, 25 -06-20 19 r. 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego 
Działając na podstawie art. II f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegó lnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycj i w zakresie dróg publicznych (Dz.U.20 18.1474 t.j . z dnia 
2018.08.02), art. 35 ust. I i 3 ustawy z dnia 7 lipca I 994r. - Prawo budowlane (Dz.U.20 18. 1202 t. j. 
z dnia 22.06.2018 r. ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowan ia administracyjnego 
(Dz.U.20 18.2096 tj. z dnia 2018.11.05 ze zm.), 

zawiadamiam, że Starosta Grodziski decyzją nr 880119 z dnia 25.06.2019 r. wydał zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej polegaj ącej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Jordanowickiej 
w Grodzisku Mazowieckim, gmina Grodzisk Mazowiecki na odcinku od km 0+020,20 do km 
0+ 181 ,92 wraz budową kanalizacji deszczowej oraz budową lin ii kablowej oświetlenia 

ulicznego. 

W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomościl): 

obręb 0048: 5 (5/1 , 5/2), 29/2 (29/3, 29/4), 7/2 (7/3, 7/4), 30/2 (30/3, 30/4) 
l) W odniesieniu do działek ulegających pOdziałow i - przed nawiasem podano numer dzi ałki przed pod zi ałem , 
a w nawiasie numery dzi a łek po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono działki przeznaczone pod drogę. 

W istniejacym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
obręb 0048: 8,9/7, lO/ l 

Od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wnIeSIenia odwołania w tenTIlllle 14 dni 
od skutecznego doręczenia, do Wojewody Mazowieck iego za pośrednictwem Starosty Grodziskiego. 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane 
po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można s i ę zapoznać w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki , 
ul. Kościuszki 32, pok. nr II). 

STAROSTA 

~ 
Otrzymują: 

I. Tablica ogłoszeń Starostwa Grodziskiego 
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Grodzisk Mazowieck i 
3. Prasa lokalna 

@ Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 
5. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki 
6. ala 


