
Grudziądz, dnia 09.0 1.2023
Starosta Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

śg.szło.s97.2022

Obwieszczenie StarosĘ Grudziądzklego
o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesĘcji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5, art. 1lc ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegÓlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U, z2O2ż r. poz, L76 zezm.) oraz

art. 61 § 4 i aft. 49 ustawy z dnia 14 czenłca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U,

z żOżż r, poz. 2a0O z poźn, zm,) zawiadamiam/ ze w dniu 14.11.20ż2 na wniosek Gminy Grudziądz,

reprezentowanej przez Wójta Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte

postępowanie administraryjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwesĘcji drogowej,

polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 0404B2C i 0404B7C w BiaĘm Borze wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w ramach zadania inwesĘcyjnego pn: ,,Rozbudowa dróg gminnych nr 0404BżCi 0404B7C

w miejscowości BiaĘ Bór, gm. Grudziądz"

Wniosek o wydanie zezwolenia obejmuje następujące nieruchomoŚci w obrębie BiaĘ BÓr:

a) działki podlegające podziałom (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

w nawiasach pogrubioną czcionką podano numer działki po podziale, niezbędnej dla realizacji

inwestycji):
t55lż6 (I55l27),185/4 (185/5), 186 (186/1), tB7 (187ll), 1BB (188/1), 1B9 (189/1),
190 (190/1), 165/1 (165/3), 193 (r93/1), ż22 (222lL),22015 (22ol9), żż016 (22ol7),
żżLlL (22Ll6), ż4o (24olL),25B (258/1),259 (259l!), ż6OlL (26013),27żlż (ż7214),

ż74lt3 (274lL7), ż74lI4 (274lL5),27413 (274ll9), ż73lI (273l5),2B9l3 (289l4), ż9B
(2g8lD,3oo (3oo/1),32ol4 (32olt9),320114 (320/15), 3ż0l13 (32ola7),32I (32ll1),
324lB (32419), 333lI (33312), 33714 (337l5), 33713 (337l7), 338/5 (338lL2), 33816

(338/10), 338/7 (338l8),33712 (337l9),339 (339/1), 41713 (417l7), 4I714 (4L7l5),
4I7lż (4t7 lg), 4l7lt (4l7 ll1.), 416 (41611), 415 (4t5ll), 4L4l1 (41412), 4L3l3
(41gl4), 42419 (424lI2), 4LB (4L8lI), 446lL (44615),446lż g4613),453lL (453l!L),
45315 (45gl1-g), 45316 (453/15), 45317 (453lt7), 453lB (453lt9), 45319 (453l2L),
453lL0 @53l23);

b) działki pasa drogowego:
t55l25, 75412, ż94lI,29414, 185/3, 168|I, 185/1, 159, 8613,

43Ilż, 43Ilt, 413lż, 4ż4lB, 450, 47011ż, 4Bżlt, 479;

c) działki do zajęcia czasowego:

226, 3ż2, 3I9, 257, ż7B, 3ż3,

I5B, t65lż, ż42, 24tlL,27415, 30116, 40Bl2,26014, 30012,3ż4lL0,338/13, 338/11, 33Bl9,

33gl2, 4ż4lI3, 426lż, 4żBl3, 43013, 43ż, 434, 435, 436lI, 437lż, 43B, 439, 44Il7, 44Ż13,

44313, 445lI, 44515, 4IBlż, 44616, 46815, 46817, 623,

W związku z povlyższym informuję, że zgodnie z ań. 10 Kpa, w terminie 14 dni od dnia, w którym

nastąpiło publiczne obwieszczenie, zainteresowane strony mogą zapoznaĆ się z aktami sprawy, uzyskaĆ

wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do ich treści i zgłoszonych żądań składając wnioski i zastrzezenia,

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska L, 86-300 Grudziądz,

po wcześniejszym telefonicznyń uzgodnieniu terminu - tel. 56 45 14 420,

Jednocześnie ińformuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem,

od spełnienia którego zalezne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Z up.

KlER
Wydzidu


