
STAROSTA GRODZISKI 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

ul. Kościuszki 30 

WAB.6740.236.2019 

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY GRODZISKIEGO 

Grodzisk Mazowiecki, 08.05.20 19r. 

Zgodnie z art. II f ust. 3 i w związku z art. II a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474), oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca I 960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U .2018.2096 t.j.). 

Zawiadamiam 
o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 622/19 z dnia 08.0S.2019r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: 
budowie ul. Uroczej w Milanówku. 
Numery ewidencyjne dzialek objęte wnioskiem: 
w projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości' : 
140501_1.0034 (obr. 06-13) - dz. nr ew.: 2,3 (3/1 , 3/2), 4 (4/1 , 4/2), 5/4, 6/2 (6/6,617),8/2 (8/3, 8/4), 
9/4 (9/6, 9/7), 9/5, 10/4 (10/6, 1017), 10/5, 13/2 
140501_1.0036 (obr. 06-15) - dz. nr ew.: 46/2, 47/1 (47/3, 47/4),62,73 (73/1, 73 /2), 74/1 , 74/2, 75 
(75/1,75/2), 89 (89/1, 89/2), 90, 91/7, 91/8, 91/9,108/2,108/3 
I)W odniesieniu do działek ulegających podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (pod dm zosta~ 

oznaczone pogrubioną czcionką· S ; r 
Pouczenie 

~WiC2blcld 
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale 
Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11.) 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa PI. Bankowy 3/5 za pośrednictwem 
Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096t.j.) w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie~ doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogloszenia. 

Rozdzielnik: 
I. Grzegorz Kowalik - pełnomocnik Burmistrza Miasta Milanówka 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Grodziskiego 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Milanówku 
4. Prasa lokalna 

~ Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Milanówek 

7. ala 


