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WOJEWODA MAZOWIECKI 

WI-I.7820.2.5.2022.ŁP/ES 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Na podstawie art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze 
zm.) zawiadamia się, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku 
inwestora: Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 
19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn." 

Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nadarzyn, powiat 
pruszkowski, woj. mazowieckie. 

Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 720 (w nawiasach numery 
działek po podziale - tłustym drukiem numery działek w liniach rozgraniczających teren 
inwestycji, pozostałe w zakresie robót): 
jednostka ewidencyjna 142105_2 obręb 0001 Nadarzyn, działka o nr ewidencyjnym: 7/3 (7/4, 7/5), 
483/4(483/49,483/50,483/51). 

Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi do przejęcia pod 
inwestycję, przechodzące na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasach 
numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod 
inwestycję): 
jednostka ewidencyjna 142105_2 obręb 0001 Nadarzyn, działka o nr ewidencyjnym: 505/2 (505/3, 
505/4), 966/1 (966/3, 966/4), 483/28 (483/47, 483/48), 271/1 (271/2, 271/3), 272/3 (272/4, 272/5). 

Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
przeznaczone pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu (jeżeli ograniczeniu podlega działka 
utworzona po podziale, to w nawiasie umieszczono numer działki po podziale, która objęta jest 
ograniczeniem): 
jednostka ewidencyjna 142105_2 obręb 0001 Nadarzyn, działka o nr ewidencyjnym: 502/3, 366, 
373/3, 373/4, 272/3 (272/5), 966/1 (966/4), 513/1, 558, 274/7, 274/4, 365/7. 

Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
przeznaczone pod budowę/przebudowę innych dróg publicznych (jeżeli ograniczeniu podlega 
działka utworzona po podziale, to w nawiasie umieszczono numer działki po podziale, która objęta 
jest ograniczeniem): 
jednostka ewidencyjna 142105_2 obręb 0001 Nadarzyn, działki o nr ewidencyjnym: 483/28 
(483/48), 483/34, 483/33, 526/1; 

Numery działek podlegające ograniczeniu w korzystaniu zlokalizowane poza pasem drogowym 
przeznaczone pod roboty związane z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (jeżeli podlega ograniczeniu działka utworzona po 
podziale, to w nawiasie umieszczono numer działki po podziale, która objęta jest ograniczeniem): 
jednostka ewidencyjna 1421052 obręb 0001 Nadarzyn, działka o nr ewidencyjnym: 513/1, 966/1 
(966/4). 

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), Wojewoda 



Mazowiecki w dniu 9 czerwca 2022 r. wydał postanowienie Nr 738/SAAB/2022, w którym 
nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji 
projektowej, w terminie 90 dni. 

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi 
Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), 
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione 
nie będą obsługiwane. 

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas 
jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani 
nie otrzymają informacji merytorycznych. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać 
przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego 
organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 
49 § 1 ww. ustawy. 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
Aleksandra Krzoska 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury 

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/ 

Na tablicy ogłoszeń 
wywieszono dnia: 
zdjęto dnia: 
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej-BIP 
wywieszono dnia 
zdjęto dnia: 

podpis 

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań 
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych. 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

