
Starosta Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Nr spr. 
^8.67 

40.57 .20L7

Grudziądz, dnia 05.05.2017 r,

Obwleszczenia StarosĘ Grudziądzkiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na reatizację inwesĘcji drogowej

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegÓlnYch zasadach

przygotowania i realizacji inwesĘcji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.203t j.t. ze zmianami)

zawildamia się, że w 
-dniu 

05.0Ś.2017 r, zostałJ wydana Decyzja Nr 1.2017 o zezwoleniu na

realizację inwósĘcji drogowej (znak 
^8.6740.57.20;LD 

p,n. Przebudowa z rozbudową drogi

powiatóŃej rur tjzóc criaziąóz - Gać - etap I" oraz,,Przebudowa z rozbudową drogi Powiatowej
Ńr 1378C Ćrudziądz- Gać - etap II".

Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Grudziądzki z siedzibą W Grudziądzu,

ul" Małomłyńska 1.

Numery ewidencyjne działek objęĘch przedmiotową inwesĘcją:
1" Działki przeznaczone pod inwesĘcję w całości:
- obręb Wielkie Lniska: 103, 25;
- obręb Węgrowo : 55, }OL l t, 202 l Lt, 203 l 2, 2I7 l B, 85, 2tB l 2;

2. Działki powstałe w wyniku podziału nieruchomoŚci (nieruchomoŚci oznaczone tłusĘm drukiem

zajmowane są pod budowę drogi):

a) etap I _ obręb Węgrowo: 16715 (L67tg i L67lt;O); 202lt0 (202l2L i 2O2l22)l t7Olt9 (I70l22

i L7oizg), Idlt dólttt i L67lL2); 16713 (L67t7 i L67l8); 16814 (l6BL2 i 168/13); t9Olt4
(190/40 i tgotąi); L70l5 (l7ot2§ i L7olzl); 168/8 (168/10 i 16s/11); t55l6 (l55l49
irsślso); t68i7 (toefl+ i 168/15); 16816 (168/16 i !68lL7); t92l4 (192|7 i L92l8); I92l5
(lg2lg i L92lLo)l tg0l33 (190/36 i Lgolg7); 153 (153/t i t,53l2); t90l32 (190/38 i 190/39);

b) etap II - obręb Węgrowo: t7g (L7glL i t7gl2);218lt (2l.8l3 i 2t9l4); t74l7 (L74I7 i 17418).

poUczENIE: od ww" decyzji, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwesĘcji w zakresie dróg publicznych, słuĄ stronom odwołanie do

Wojewody Kujawsko - Pomorskiegot za pośrednictwem organu wydającego przedmiotową deryzję,

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawY z dnia t4

czeryca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.20L6.23 j.t. ze zmianami)

doręczenie uwaza się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z pov,tyższym informuje się, ze z treścią decyzji można zapoznaĆ się w Starostwie
powiatowym w Grudziądzu, ul. Małómłyńska I, 86-300 Grudziądz, Wydział Architektury i

Budownictwa, pokój nr 226 (stary nr 2B), II piętro, od wtorku do piątku w godzinach od B:00 do

14:00"


