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OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 
 
 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  
z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej budowy drogi powiatowej nr 3141W – ul. Przyszłości we wsi Parzniew, gmina Brwinów 
na odcinku od granicy miasta Pruszkowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3124W  
– ul. 36 P. P. Legii Akademickiej wraz z rozbudową ul. 36 P. P. Legii Akademickiej na odcinku  
od skrzyżowania z ul. Przyszłości do nowo projektowanego przejazdu kolejowego w zakresie: 
budowy jezdni, chodników, zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, budowy 
systemu odwodnienia drogi, przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej SN, budowy 
oświetlenia ulicznego wraz z budową przyłącza kablowego zasilającego, rozbudowy kolidujących 
ogrodzeń, rozbiórki ruin budynku mieszkalnego, wycinki drzew i krzewów kolidujących  
z inwestycją. 
 
Inwestycja obejmuje następujące działki: 
 Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
• obręb 17 - Parzniew:  

82/25, 86/1, 87,  
90/38 (działka powstała z podziału działki nr ew. 90/5),  
90/41 (działka powstała z podziału działki nr ew. 90/7), 
90/46, 90/48, 90/12, 90/42, 90/17, 90/22, 90/44, 90/29, 90/30, 90/37, 91/23, 91/24, 92 
 

 Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas realizacji inwestycji (czasowe zajęcie): 
• obręb 17 - Parzniew:  

82/3, 82/4, 90/39 (działka powstała z podziału działki nr ew. 90/5) 
 

 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach pracy urzędu: 

poniedziałek 8ºº÷18ºº, wtorek ÷ piątek 8ºº÷16ºº, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 115 (I piętro), tel.: 022 738-14-32.  
 
Obwieszczenie umieszczono:  
1) Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 
2) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów, 
3) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, 
4) Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 
5) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów, 
6) Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, 
7) W prasie lokalnej 


