
 
Starosta Grudziądzki                Grudziądz, dnia 25.09.2017 r. 

ul. Małomłyńska 1 

86-300 Grudziądz 
 

Nr spr. AB.6740.325.2017 
 

 

Obwieszczenie Starosty Grudziądzkiego 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 

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

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 14.09.2017 
r. została wydana Decyzja Nr 3.2017.ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (znak 

AB.6740.325.2017) p.n. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 040502C” relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo. 
 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, ul. Wybickiego 38. 

 Numery ewidencyjne działek objętych przedmiotową inwestycją: 

1. Działki przeznaczone pod inwestycję w całości: 
- obręb Wałdowo Szlacheckie: 142 i 153/2; 

 
2. Działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości (nieruchomości oznaczone tłustym drukiem zajmowane 

są pod budowę drogi): 
- obręb Wałdowo Szlacheckie: 90/6 (90/26 i 90/27); 90/10 (90/36, 90/37 i 90/38); 91/17 (91/26 i 

91/27); 91/10 (91/32, 91/33 i 91/34); 91/15 (91/28 i 91/29); 91/14 (91/30 i 91/31); 90/25 (90/28 i 

90/29); 3097/1 (3097/11 i 3097/12); 3097/4 (3097/7 i 3097/8); 3097/2 (3097/9 i 3097/10); 3096/1 
(3096/16 i 3096/17); 3096/8 (3096/14 i 3096/15); 3096/9 (3096/12 i 3096/13); 94/5 (94/13 i 94/14); 

94/3 (94/15 i 94/16); 168 (168/1 i 168/2); 188 (188/1 i 188/2); 141/4 (141/5 i 141/6); 138 (138/1 i 
138/2); 136 (136/1 i 136/2); 134 (134/1 i 134/2); 132 (132/1 i 132/2); 130 (130/1 i 130/2); 128 (128/1 

i 128/2); 126/1 (126/2 i 126/3); 90/13 (90/32 i 90/33); 113/9 (133/33 i 113/34); 90/24 (90/30 i 90/31); 

141/3 (141/7 i 141/8); 90/12 (90/34 i 90/35); 141/2 (141/9 i 141/10); 113/17 (113/31 i 113/32); 113/19 
(113/29 i 113/30); 

 
3. Działki zajęte w celu budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych oraz zjazdów: 
- obręb Wałdowo Szlacheckie: 83/11, 140/3, 153/1, 140/2, 27/2, 90/6, 114/5 i 115. 

 

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

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko - 

Pomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego przedmiotową decyzję, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

         W związku z powyższym informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie 
Powiatowym w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój 

nr 226, II piętro, od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 
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