STAROSTA KOLSKI

OBWIESZCZENIE
Starosty Kolskiego
z dnia 30.10.2015r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych It.j. Dz. U
z 2013 r. poz. 687 z późno zm.l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na "rozbudowie odcinka drogi gminnej
nr 493525P w miejscowości Mikołajówek, gmina Koło-etap II" na odcinku o długości
915,65m.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z
czym sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten
cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział
przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulęgającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

l) Działki objęte liniami rozgraniczającymi teren:
Jednostka ewidencyjna 300907_2 Koło- obszar wiejski
- Obręb 0015 Mikołajówek
ark. mapy l działki o nr 71/1, 13111, 84, 5305/1(5305/2,
5309/5),81/1 (81/3,81/4)
- Obręb 0004 Chojny
ark. mapy 1 działka nr 233/3,

5305/3),

530911(530914,

Działka nr 6612, ark. mapy 1 dla obrębu Mikołajówek czasowe zajęcie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3409P ( bez dokonywania zmian własności).
Jednocześnie informuję, że:
-zgodnie z art. l l d ust.9 i lO ustawy 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 naruszeruern
powyższego zakazu jest nieważna;
-zgodnie z art.11d ust.5 ustawy, 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, na tablicy

ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego, a także na tablicy ogłoszeń i
stronie internetowej Gminy Koło i w prasie lokalnej. Zgodnie z art.49 ustawy z dnia
14czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego
(t.j.Dz.U.z2013r.,
poz.267ze zm.)-zwanej dalej .Jc.p.a.", zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21-23, p. 325 w dniach pracy
Urzędu, w godz. 7.30-15.30 zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz
zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. l O k.p.a.
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