OŜarów Mazowiecki ,dnia 25.05.2011r
Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05-850 OŜarów Mazowiecki
AB.673.3.389.6.2010

OBWIE SZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych
zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie
niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 154, poz. 958 )zmieniającej ustawę z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 – tj. Dz.U. z dnia 17 września 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 z późn. zm. )

zawiadamiam
o wydaniu przez Starostę Warszawskiego Zachodniego postanowienia Nr 4/11 znak.: AB.
673.2.389.2011) z dn. 20 maja 2011r. prostującego z urzędu oczywiste błędy zawarte w
wydanej decyzji Nr 957/10 ( znak: AB. 7330.7350.7351/32/10) z dn. 20 maja 2010r. oraz o
wydaniu decyzji Nr 300/u/2011 (znak: AB. 6740.3.389.111.2010) z dnia 23.05.2011r.
dotyczącej uchylenia własnej decyzji Nr 957/10 z dnia 20 maja 2010r. (znak:
AB.7330.7350.7351/32/10) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dotyczącej
przebudowy drogi powiatowej Nr 4125W (ul. Akacjowa) długości 1,7km na odcinku od drogi
gminnej (ul. Klonowa) w m. Stare Koczargi do skrzyŜowania (włącznie) z drogą powiatową
nr 4126W (ul. Jakubowicza) w m. Lipków na terenie Gminy Stare Babice w części
dotyczącej projektu podziału nieruchomości- działki nr ew. 222 połoŜonej w obr. 0013 w
miejscowości Koczargi Stare w jednostce ewidencyjnej Stare Babice.

POUCZENIE
W związku z powyŜszym informuję , Ŝe zainteresowani mogą uzyskać wyjaśnienie w
sprawie - w Wydziale Architektury i Budownictwa, Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 219 w dniach:
- poniedziałki w godz. 930 - 1630, oraz wtorki – piątki w godz. 830 - 1530
Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z dnia 2000r Nr 98,
poz.1071 tekst jednolity z późn. zm. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczeniedoręczenie uwaŜa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Starosty
Mgr inŜ. arch. Maria Opolska-Pakuła
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
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