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Znak sprawy AB.673.26.2021.BW                                           Ożarów Mazowiecki, dnia 11 stycznia 2022 roku 

 

Decyzja nr 27/2022 
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f, 11i ust. 1 oraz 16 ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 t.j. ze zm.), w związku z art. 28 ust. 

1 i 3, art. 34 ust. 4 i art. 36  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.), art. 

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t. j. 

ze zm.),po rozpatrzeniu: wniosku z dnia 6 grudnia 2021 roku Burmistrza Łomianek z siedzibą w Łomiankach ul. 

Warszawska 115 

 

Zmieniam 

 

decyzję ostateczną nr 20/2015 z dnia 13 października 2015r wydaną przez Starostę 

Warszawskiego Zachodniego znak AB.673.16.2015.BW dotyczącą zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej ul. Długiej na odcinku 590 m od ulicy Wiślanej 

wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci 

elektrycznej, budowę miejsc postojowych. 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Długiej na odcinku 590 m od ulicy Wiślanej w Łomiankach przewidziana 

jest do realizacji na nieruchomości: 

obręb 0022, działki nr ew. : 234/3, 234/4, 2/4, 161/1, 160/3 (z podziału 160/1), 196/3 (z podziału 196/2), 

197/1 (z podziału 197); 198/1 (z podziału 198), 223/1 (z podziału 223), 224/1 (z podziału 224), 233. 

obręb 0023, działki nr ew. : 2/7, 596, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 62/11, 1/2, 1/3, 8/13, 10/13, 36/6, 53, 580/1 

(z podziału 580) 24/9 (z podziału 24/1_), 27/1 (z podziału 270), 28/1 (z podziału 28), 29/1 (z podziału 

29), 37/1 (z podziału 37), 44/1 (z podziału 44), 45/1 (z podziału 45), 54/1 (z podziału 54), 23/1. 

 

Zmieniam decyzję w sposób następujący:   

dodaję na stronie nr 4 punkt 6 A o następującej  treści: 

 

Na podstawie art. 12 ust. 4 w związku z art. 11f ust.1 pkt 6 ustawy s dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

nieruchomości w całości stanowiące: działki nr ew. 596, 2/1, 2/4, 2/6 obręb 0023 w jednostce 

ewidencyjnej 143205_4, Łomianki -miasto stają  się z mocy prawa własnością jednostki 

samorządu terytorialnego Gminy Łomianki z dniem, w którym niniejsza decyzja stała się 

ostateczna. 

 

Pozostałe warunki decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 20/2015 z dnia 13 października 

2015r znak AB.673.16.2015. BW, pozostają bez zmian. 

 

UZASADNIENIE 

 
W dniu 6 grudnia 2021r wpłynęło pismo Burmistrza Łomianek w sprawie zmiany decyzji nr 20/2015 z dnia 13 

października 2015r wydanej przez Starostę Warszawskiego Zachodniego znak AB.673.16.2015. BW dotyczącą 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej ul. Długiej na odcinku 590 m od ulicy 

Wiślanej wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci elektrycznej, 

budowę miejsc postojowych. 



Sprawę prowadzi Bożena Wasiak – tel. 22 733 72 24 

Biuro podawcze – Wejście A. Tel. 22 733 72 21 

e-mail: bwasiak@pwz.pl 

e-PUAP 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie  
w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.  

Więcej informacji znajdziecie Państwo: https://pwz.pl/page/ochrona-danych-osobowych 

 
 
 

 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Długiej w Łomiankach przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach: obręb 

0022, działki nr ew. 234/3, 234/4, 2/4, 161/1, 160/3 (z podziału 160/1), 196/3 (z podziału 196/2), 197/1 (z podziału 

197); 198/1 (z podziału 198), 223/1 (z podziału 223), 224/1 (z podziału 224), 233. 

Obręb 0023 działki nr ew. 2/7, 596, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 62/11, 1/2, 1/3, 8/13, 10/13, 36/6, 53, 580/1 (z podziału 

580) 24/9 (z podziału 24/1_), 27/1 (z podziału 270), 28/1 (z podziału 28), 29/1 (z podziału 29), 37/1 (z podziału 

37), 44/1 (z podziału 44), 45/1 (z podziału 45), 54/1 (z podziału 54), 23/1. 

Decyzją nr 20/2015 z dnia 13 października 2015r został zatwierdzony projekt budowlany dotyczący realizacji 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Długiej oraz  zatwierdzony został projekt 

podziału nieruchomości na potrzeby powyższej inwestycji. 

Zgodnie z treścią decyzji na mocy art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o zmianie ustawy i szczegółowych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zamianie niektórych innych ustaw ( Dz. 

U. z 2008r. Nr 154 poz. 958) działki powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod ulicę stają się z mocy prawa 

własnością Gminy Łomianki. 

Zarówno z treści wniosku Burmistrza Łomianek z dnia 17 czerwca 2015 r jak i z treści decyzji 20/2015 z dnia 13 

października 2015r Starosty Warszawskiego Zachodniego nie wynikała konieczność przejęcia istniejących działek 

w całości, które na dzień złożenia wniosku stanowiły już część drogi gminnej. 

Zgodnie z art. 155k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie 

uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy nie sprzeciwiają się 

uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony;  

Biorąc pod uwagę dokonane przez organ czynności, jak i spełnienie przez inwestora wymogów ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, orzeczono jak w 

sentencji. 

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu, który wydał 

niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec Starosty Warszawskiego Zachodniego (art. 127 a §1 KPA). 

 

Z dniem doręczenia Staroście Warszawskiemu Zachodniemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 

127a §2 KPA). 

Na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu od decyzji Wojewoda Mazowiecki przeprowadza 

postępowania wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy  (art. 136 §2 KPA). 

Wojewoda Mazowiecki przeprowadza postępowania wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia 

sprawy , gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o takie postępowanie, a pozostałe strony wyraziły na to 

zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego 

wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do 

rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 §3 KPA). 

 

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ: 

Nie pobrano opłaty skarbowej 

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 t. j. ). 

 

 

 
                                                                                                                       z up. STAROSTY 

                                                                                                                 mgr inż. arch. Iwona Suszczyńska-Zienkiewicz 

                                                                                                                      Naczelnik Wydz. Architektury i Budownictwa 

 

 
         



Sprawę prowadzi Bożena Wasiak – tel. 22 733 72 24 

Biuro podawcze – Wejście A. Tel. 22 733 72 21 

e-mail: bwasiak@pwz.pl 

e-PUAP 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie  
w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.  

Więcej informacji znajdziecie Państwo: https://pwz.pl/page/ochrona-danych-osobowych 

 
 
 

 

Otrzymują : 

1. Burmistrz Łomianek  

ul. Warszawska 115 

05-092 Łomianki 

2. Strony poprzez obwieszczenie 

3. a/a 

Do wiadomości : 

1. Wydział Gospodarki Mieniem 

ul. Poznańska 129/133 

05-850 Ożarów Maz. 

2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

ul. Poznańska 133 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w/m. 

 

 

 

 


