Starosta
Czarnkowsko–Trzcianecki

Trzcianka, dnia 8 sierpnia 2022 r.

AB.6740.352.2022.MMal

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176, dalej:
z.r.i.d.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej: Kpa)

ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na „Budowie ulicy Sobieskiego w Trzciance”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

1) Niezbędnych dla obiektów budowlanych:
powiat Czarnkowsko–Trzcianecki, gmina Trzcianka
jednostka ewidencyjna 300207_4, Trzcianka - gmina
obręb: nr 0001– miasto Trzcianka
działki o nr ewid.: 283/1, 284/1, 285/1, 285/9, 285/10, 285/26, 285/43, 286, 287/1, 287/2, 287/13,
287/14, 287/20, 287/22, 761, 890, 891, 892/1, 892/2, 894/4, 895/2, 896/1, 999.
2) Niezbędnych dla dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych lub zjazdów:
powiat Czarnkowsko–Trzcianecki, gmina Trzcianka
jednostka ewidencyjna 300207_4, Trzcianka - gmina
obręb: nr 0001– miasto Trzcianka
działki o nr ewid.: 285/1, 285/10, 285/26, 286, 287/2, 287/14, 287/20, 761, 999.
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z.r.i.d z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek
samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana
z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 z.r.i.d. starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości
objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony
w drodze obwieszczeń, w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, a także w Urzędzie Miejskim Trzcianki ze względu na
przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie
lokalnej. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy (po uprzednim telefonicznym umówieniu)
w siedzibie Starostwa Powiatowego Delegatura w Trzciance, w Wydziale Architektury i Budownictwa przy ul. 27 Stycznia
42, 64-980 Trzcianka pokój nr 18 tel. 67 253 01 60 wew. 2181 w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego
obwieszczenia w godzinach od 7:30 do 15:30; oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 Kpa.
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