
STAROSTA NOWODWORSKI  

ul. gen. Władysława Sikorskiego  

82-100 Nowy Dwór Gdański                      

 
 

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 2017-03-21 
 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 2031                     

z późn. zm.), art. 61 ust. 4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), 

                                                  
zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek z dnia  2017-03-15 Gminy Miasta Krynica Morska, 

reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Krynica Morska, postępowania w sprawie zmiany decyzji 

Starosty Nowodworskiego Nr ZRID -3/2015 z dnia 2015-05-25, o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej obejmującej: 

„Budowę drogi  gminnej  ul. Świerczewskiego  w Krynicy Morskiej”,  na działkach nr: 

 

753, 436/57, 436/26, 436/47 (436/62, 436/63), 437/1 (437/13, 437/14), 436/55, 436/25, 436/51, 

434/12, 436/31, 437/11, 436/28, 719, 720, 322/2, 380/1, 409, 413/1 - obręb geodezyjny 0001, Krynica 

Morska 
(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; 

tłustym drukiem zaznaczono działki stanowiące granice projektowanego  pasa drogowego) 
 

Zmiana decyzji Starosty Nowodworskiego nr ZRID-3/2015 z dnia 2015-05-15 dotyczy zmiany granic 

projektowanego pasa drogowego ulicy Świerczewskiego, poprzez wyłączenie z zakresu inwestycji 

działki nr 436/56 - obręb geodezyjny 0001, Krynica Morska, na której (nie przewidywano 

prowadzenia żadnych robót budowlanych) nie będą prowadzone żadne roboty budowlane . 
 

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 7,                  

w poniedziałek, wtorek i  piątek w godz. 7
00

-15
30

, w środę w godz. 8
00

-16
00

 (w czwartek wydział 

nieczynny dla interesantów) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski - na adres Starosty 

Nowodworskiego -  w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.    

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie przez 

obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

 

                                                                     Z up. STAROSTY 

       mgr inż. Barbara Ogrodowska 

        Wicestarosta 

            /-/ podpis nieczytelny 



 

 

 

           

          


