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-4 «

Nasz znak: AB.6740.3.3.2021
Maków Mazowiecki dnia 16.03.2021 r.

Burmistrz Miasta
Maków Mazowiecki

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 
z pc źn. zri.) przekazuję w załączeniu obwieszczenie Starosty Makowskiego zawiadamiające o 
wy< aniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegaj ącej 
na, Rozbudowie ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim”.

Wabec powyższego proszę o zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Mig sta Maków Mazowiecki i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Maków Mazowiecki na okres 14 dni.

Po tym okresie przedmiotowe obwieszczenie należy odesłać do Starostwa Powiatowego 
w Makowie Mazowieckim z adnotacją o czasie wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz o czasie 
umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta.
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Nasz znalu AB.6740.3.3.2021

OBWIESZCZENIE
STAROSTY MAKOWSKIEGO

Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. Hf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz.Uz 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora Burmistrza 
Miasta Maków Mazowiecki w Makowie Mazowieckim - Starosta Makowski wydał w dniu 16 
marca 2021 roku decyzję Nr 1/2021 znak: AB.6740.3.3.2021 zmieniającą ostateczną decyzję 
Starosty M akowskiego nr 1/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. AB.6740.3.1.2020 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie 
Mazowieckim”.
Zak es zmian obejmuje:

v rozstrzygnięciu na stronach 1, 4, 7 niniejszej decyzji uchyla się tabelę 
zaty ulowaną: „Działki w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi, 
stanowiące własność Miasta Maków Mazowiecki”,

w rozstrzygnięciu na stronach 1, 3, 7 niniejszej decyzji tabelę zatytułowaną „Działki 
w [ rojdatowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi, do przejęcia pod 
inwestycję” zastępuje się następującą tabelą

Lp. Gmina Obręb Nr działki 
przed 

podziałem

Nr działek po 
podziale pozostające 

przy 
dotychczasowym 

właścicielu

Nr działek po 
podziale do 

przejęcia pod 
inwestycję

1. Maków 
Mazowiecki

Maków 
Mazowiecki 169/5 169/13 169/12

2. Maków 
Mazowiecki

Maków 
Mazowiecki 169/6 169/15 169/14

3. Maków 
Mazowiecki

Maków 
Mazowiecki 169/7 169/8

169/11
169/9
169/10

Pozostałe Warunki ostatecznej decyzji Starosty Makowskiego Nr 1/2020 z dnia 
03.12.2020 r., nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją, pozostają niezmienione.

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno 
- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 
30 (pokój nr 19, tel.029 7170849).

Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - zawiadomienie bądź 
doręczenie uważa się za dokonane.


