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Pan 

Marcin Tomasz Jakubowski 

Burmistrz Miasta 

Mińsk Mazowiecki 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 

1474, zm.: Dz.U. z 2019r. poz. 1716) zwracam się z prośbą o umieszczenie na: stronie 

internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie 

Miasta załączonego obwieszczenia. 

Proszę o dostarczenie dowodów potwierdzających powyższe, ze wskazaniem terminu 

umieszczenia przedmiotowego obwieszczenia na stronie internetowej oraz na tablicy 

ogłoszeń, zawierającego podpis i podanie funkcji osoby upoważnionej do składania 

oświadczeń w zakresie potwierdzenia tego faktu. 

Otrzymują: 

1. adresat 
2. a a 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3 

tel. (+48 25) 759 87 00,fax (+48 25) 759 87 02 

http:/ /www.powiatminski.pl, e-mail: sekretariat@powiatminski.pl 
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Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474, 

zm.: Dz.U. z 2019r. poz. 1716) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta Mińsk 

Mazowiecki, z dnia 16 stycznia 2020r. (wpływ do tut. Urzędu: 17 stycznia 2020r.) została 

wydana decyzja Nr 775/20 z dnia 06 sierpnia 2020r. zezwalająca Burmistrzowi Miasta Mińsk 
Mazowiecki na realizację inwestycji drogowej, obejmującej budowę dróg gminnych: 

ul. Ludwika Wolańskiego wraz z jej ślepymi odcinkami 

oraz ul. Leopolda Okulickiego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 

Zakres przedmiotowy budowy drogi gminnej ul. Ludwika Wolańskiego: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni; 
- rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni 115 m2 wraz ze 
studnią, zbiornikiem na nieczystości ciekłe i przyłączami sieci uzbrojenia terenu na działce o nr ewid. 
5260/2; 
- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia; 
- rozbiórka i budowla w nowej lokalizacji kanalizacji sanitarnej, tłocznej; 
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem; 
- budowa oświetlenia ulicznego; 
- budowa dwóch kanałów technologicznych; 
- zabezpieczenie kabli teletechnicznych pod jezdnią; 
- rozbiórka ogrodzeń, kolidujących z przedmiotową inwestycją; 
- budowa jezdni o szerokości 5,0 - 5,50m; 
- budowa chodnika o szerokości 2,20- 3,35m; 
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,50 m; 
- budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m; 
- budowa poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m; 
- budowa zjazdów indywidualnych o szerokości 4,5 - 5,50 m; 
- budowa zjazdu publicznego o szerokości 5,50m; 
- budowę skrzyżowania: ul. Ludwika Wolańskiego z jej ślepymi odcinkami (3 szt.); ul. Ludwika 
Wolańskiego z ul. Leopolda Okulickiego; ul. Ludwika Wolańskiego z ul. Boczną oraz wyniesionego 
skrzyżowania ul. Ludwika Wolańskiego z ul. Królewiecką; 

- budowę równoległych miejsc postojowych o wym. 2,5 m x 6,0 m (17 szt.); 
- budowę placów (3 szt.) do zawracania na ślepych zakończeniach ul. Ludwika Wolańskiego; 
- odtworzenie nawierzchni ul. Bocznej i parkingu uszkodzonych w czasie prac związanych z budową 

kanalizacji deszczowej; 
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- wycinka drzew i krzewów; 
- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu; 
- dostosowanie wysokościowe istniejących studni, zaworów i włazów znajdujących się w pasie 

drogowym. 

Zakres przedmiotowy budowy drogi gminnej ul. Leopolda Okulickiego: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni; 
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem; 

- budowa kanału technologicznego; 
- budowa jezdni o szerokości 5,0m; 
- budowa chodnika o szerokości 2,15m; 
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,50 m; 
- budowa zjazdów indywidualnych o szerokości 4,Sm; 
- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu; 
- dostosowanie wysokościowe istniejących studni, zaworów włazów znajdujących się w pasie 

drogowym. 

1. Wykaz działek, na których będzie prowadzona przedmiotowa inwestycja: 

5260/2, 8076, 5254/4, 5220/35, 5254/7 (projektowany podział działki o nr ewid. 5254/6), 3720/17, 
559/30, 8078, 5261/3 (projektowany podział działki o nr ewid. 5261/2), 8085/1, 3720/16, 559/29, 
8084, 8082, 8077, 5262/4 (projektowany podział dziatki o nr ewid. 5262), 5262/5 (projektowany 
podział działki o nr ewid. 5262), 5220/31, 5225/2, 5261/1, 5260/1, 5220/28, 8083/1 i 5259/1 
położonych w miejscowości Mińsk Mazowiecki. 

2. Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego: 

5254/7 (projektowany podział dziatki o nr ewid. 5254/6) i 5261/3 (projektowany podział działki o 
nr ewid. 5261/2), położonych w miejscowości Mińsk Mazowiecki. 

3. Wykaz działek, z których korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy infrastruktury 

towarzyszącej: 

lp. 
Obręb 

Nr działki Powierzchnia Opis projektowanej przebudowy 
Nr dz. po podziale robót (mZ) 

Miasto Mińsk 5262 5262/5 Rozbiórka nieczynnej kanalizacji sanitarnej 

1 Mazowiecki 
63 

4. Wykaz działek, z których korzystanie będzie ograniczone na czas przebudowy dróg innych: 

lp. 
Obręb 

Opis projektowanej przebudowy 
Nr dz. 

1 559/30 przebudowa ul. Bocznej na powierzchni 695 m2
• W ramach 

- zajęcia wykonane zostaną: budowa chodników o długości 18,5 
2 5259/1 m i szerokości 2,2 m, budowa nawierzchni drogi gminnej na 

- odcinku 2,0 mi szerokości dostosowanej do skrzyżowania. Na 
3 3720/17 

Miasto Mińsk Mazowiecki tym obszarze wykonana zostanie budowa odcinka kanalizacji - deszczowej o długości 26,0m. Po wybudowaniu kanalizacj i 4 3720/16 

- jezdnia zostanie odtworzona. Teren niezagospodarowany 
5 559/29 zostanie poddany hu musowaniu i obsianiu nasionami traw. 

>------
6 5260/1 



Miasto Mińsk Mazowiecki 

7, 

f---

8, 

8084 

8085/1 

przebudowa ul. Królewieckiej na powierzchni 580 m2 (w tym 
270 m2 to część po południowej, a 310 m2 to część po 

północnej stronie skrzyżowania). W ramach zajęcia wykonana 

zostanie: budowa chodników o długości 9,5m i szerokości 

2,20m, budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długośc i 21,0 m i 

szerokości 3,5m, regulacja wysokościowa oraz budowa 
nawierzchni drogi gminnej na odcinku 42,0 m szerokości 5,0 

m. Na tym obszarze wykonana zostanie budowa odcinka 

kanalizacji deszczowej długości 35,0 m oraz oświetlenia 

ulicznego długości 32,0 m. 

Teren niezagospodarowany zostanie poddany hu musowaniu i 
obsianiu nasionami traw. 

Zgodnie z art. 18 ust. le ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę 
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia: 
1} doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17, 

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru 

natychmiastowej wykonalności albo 

3} w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna 

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości 
prawa użytkowania wieczystego. 

Informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można 
zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku 

Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, pok. nr 203 (w godzinach pracy Urzędu: 
poniedzia łek, wtorek: godz.8.00-16.00; środa: godz. 8.00-17.00, czwartek godz. 8.00-16.00, piątek 
godz. 8.00 - 15.00). po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 756 40 44 lub 
756 40 46. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020r. poz. 256 j.t ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenie: 
- wywieszono na tablicy ogloszc11 dnia .. . ..... ...... ........... .. ....... . 
-zdjęto dnia ........ . .. .... .................. . 
- publikacja na stronie internetowej miasta dnia: .. .... ...... ... .... .............. . 


