
 
 

OBWIESZCZENIE 
o umorzeniu postępowania administracyjnego 

 
Na podstawie art. 49, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  
 

Starosta Ostrołęcki 
 
zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2015 r., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łyse złożonego  
dnia 3 listopada 2015 r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie ulicy Stanisława Krupki w miejscowości 
Łyse od km 0+000,00 do km 0+531,70. 
 
Teren inwestycji obejmuje działki numer: 
a) oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem, według katastru nieruchomości: 
-obręb Łyse 871/10, 510/1, 829, 2128/16, 2128/20, 526/9 
b) oznaczenie według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji 

drogowej: 
-obręb Łyse: 510/3 (510/1), 2128/25, 2128/26 (2128/20) , 526/22, 526/23, 526/24 (526/9) 
c)oznaczenie według katastru nieruchomości objętych wnioskiem, będących własnością Gminy  

Łyse: 
-obręb Łyse: 829. 

 
W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery 

działek po podziale, natomiast w nawiasie numery działek przed podziałem. Pogrubioną czcionką podano 
numery działek przeznaczone pod inwestycję. 
 

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2, pokój nr 33/34 od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. 

Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy 
nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice 
terenu pod projektowany odcinek drogi. 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem Starosty Ostrołęckiego w terminie 14-stu dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od daty publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni, przez 
zamieszczenie: 
- na stronie internetowej Gminy Łyse i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łyse, 
- w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Powiatu Ostrołęckiego i tablicy ogłoszeń w 

Starostwie Powiatowym w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2, 
- w prasie lokalnej - na stronie internetowej www.eOstroleka.pl. 


