
STAROSTA GRODZISKI 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

ul. Daleka 11A 

W AB.6740.534.2021 

Grodzisk Mazowiecki, 08.07.202Ir. 

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY GRODZISKlEGO 

Zgodnie z art. IIf ust. 3 i w związku z art. lla ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2021.784 t.j.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.). 

Zawiadamiam 
o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 1289/21 z dnia 08.07.2021r. w sprawie 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia: "rozbudowa drogi 1510W 
polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tłuste na odcinku od drogi 
wojewódzkiej 579 do drogi gminnej 150210W". 

Inwestycja obejmuje nieruchomości: 
140504_5.0013 wieś Kłudno Stare gmina Grodzisk Mazowiecki - dz. nr ew.: 63, 113/1 (113/4, 113/3), 
118/1 (118/4, 118/3), 118/2 (118/6,118/5),114/1 
140504_5.0029 wieś Tłuste gmina Grodzisk Mazowiecki - dz. nr ew.: 49/1, 49/2, 141, 51/1 (51/4,51/3), 
52 (52/2, 52/1),54 (54/2, 54/1),55/1 (5517,55/6),56/1 (56/4,56/3),57/1 (57/6,57/5),58/1 (58/7,58/6), oraz 
działki przeznaczone pod czasowe zajęcie nr ew.: 51/4 (po podziale dz. nr ew. 51/1), 54/2 (po podziale dz. nr 
ew. 54), 36,49/2, 141. 
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 (przebieg drogi) zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką. 

Pouczenie 
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka HA pok. 308). 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.2021.735 t.j.) w 
przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 

Rozdzielnik: 
l. Pan Marek Krawczyk - pełnomocnik Zarządu Powiatu Grodziskiego 
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Grodziskiego 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Grodzisku Mazowieckim 
4. Prasa lokalna 
~Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 
6. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki 
a/a 


