
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d 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)  
zawiadamia się, że w dniu 9 marca 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 polegająca na rozbiórce 
istniejącego mostu w m. Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego 
obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie''.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, 
reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jerzego Baranowskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Izabelin i Turza Wielka, gmina Brudzeń 
Duży, powiat płocki, woj. mazowieckie.

Działki usytuowania obiektu:
- działki w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 559 w całości  w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji:

Obręb 0012 Izabelin: działka nr ewidencyjny: 122
Obręb 0038 Turza Wielka: działka nr ewidencyjny: 81

- działki w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi i przeznaczone do przejęcia 
pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek 
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

Obręb 0012 Izabelin: działka nr ewidencyjny: 121(121/2, 121/1), 123(123/2, 123/1), 132(132/2, 132/1) 
Obręb 0038 Turza Wielka: działka nr ewidencyjny: 67(67/2, 67/1), 70(70/1, 70/2)

- działki stanowiące teren wód płynących, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie 
podlegające podziałowi  pod inwestycję:

Obręb 0012 Izabelin: działka nr ewidencyjny: 124, 136
Obręb 0038 Turza Wielka: działka nr ewidencyjny: 46, 69

Działki zlokalizowane poza pasem drogi wojewódzkiej niezbędnych dla budowy lub przebudowy 
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, rozbiórki i budowy 
tymczasowych obiektów budowlanych (w nawiasach numery działek przed podziałem – tłustym 
drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę/budowę):

Obręb 0012 Izabelin: działka nr ewidencyjny: 123/1(123), 132/1(132), 
Obręb 0038 Turza Wielka: działka nr ewidencyjny: 70/2(70)

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści 
nieruchomości objętych wnioskiem.

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 
6 kwietnia 2022 r. wydał postanowienie Nr 443/SAAB/2022, w którym nałożył na inwestora obowiązek 
uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 60 dni.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, (ul. Gen. Augusta 
Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07– 410 Ostrołęka) pokój  nr 35, w godzinach poniedziałek 13-16 oraz 



czwartek 8-12) gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia                           
w sprawie.  

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. 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 

dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania będą informowane w drodze publicznych 

obwieszczeń, zgodnie z art. 49 Kpa. „§ 1 Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron 
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub 
przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego 
organu administracji publicznej”.
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Dzień publicznego obwieszczenia: 26 kwietnia 2022 r.
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