
 

AB.710.1.2014.EA                          

 

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 2014-01-30 

Na podstawie art. 155  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                

(t.j. Dz.U. z 2013r.  poz. 267), oraz na podstawie art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r                  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych                       

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687),                                                                              
 
zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek z dnia 2014-01-17 (data wpływu 2014-01-27), Wójta Gminy 

Sztutowo, działającego w imieniu Gminy Sztutowo, postępowania w sprawie zmiany decyzji                       

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr ZRID-6/12 z dnia 2012-08-29, polegającej na: 

„Budowie dróg gminnych: nr 180001G - ulicy Polnej i nr 180009G – ul. Leśnej w Kątach Rybackich 

oraz  nr 180003G w Kobylej Kępie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”,                        

na działkach nr:. 

1, 23, 25, 52, 73/1, 73/4 (73/2), 74, 75, 83/8, 806/2 (806), 821/6 (821/1), 821/4 (821/2) – obręb 

geodezyjny Kąty Rybackie; 

193/10 (193/7), 357/122 (357/35), 360/1 i 360/2 (360), 382/167 (382/113), 384/7 i 384/9 (384/1), 

384/11 (384/2), 384/13 (384/3), 385 – obręb geodezyjny Sztutowo; 

1, 5/1, 2/24 (2/20), 2/22 (2/14)  – obręb geodezyjny Kobyla Kępa; 

*W nawiasach podano numery działek przed podziałem, wg oznaczenia w katastrze nieruchomości. 

 

Zmiana decyzji dotyczy zmiany nr działek wydzielonych z  działki  nr 357/35,  na działki nr 357/122               

i 357/123 (w decyzji pierwotnej 357/120 i 357/121) – obręb geodezyjny Sztutowo. 

Powierzchnie wydzielonych  działek nr 357/122  i  357/123 nie ulegają zmianie, w stosunku                      

do  działek 357/120 i 357/121, powstałych z podziału działki 357/35, których  podział zatwierdzono 

decyzją nr ZRID-6/12 z dnia 2012-08-29. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                  

w zakresie dróg publicznych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się 

projekt podziału nieruchomości.. 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                  

w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub 

użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres 

wskazany w katastrze  nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości jest skuteczne. 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                

w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek 

samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu 

przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu 

jest nieważna. 

Informuję, że można zapoznać się w w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, pokój nr 8,                    

w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9-15
30

, w środę w godz. 9-16  oraz składać 

ewentualne uwagi i wnioski - na adres Starosty Nowodworskiego  

-  w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.    

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego 

ogłoszenia. 

        

 

      Starosta /-/ 

  Mgr Ewa Dąbska 


