
STAROSTA NOWODWORSKI  

ul. gen. Władysława Sikorskiego  

82-100 Nowy Dwór Gdański  

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 2020-08-11 
 

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 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) art. 49 i art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), 

  

zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek z dnia 2020-07-27, Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, w sprawie wydania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
 

„Budowa drogi gminnej ulicy Przemysłowej w Nowym Dworze Gdańskim” 
 

zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych – działkach: 

Jednostka ewidencyjna 22100_4, Nowy Dwór Gdański,  

Obręb ewid. 0003, 

Działki nr 239, 238/2, 129, 220, 97, 98, 82, 53, 46/1, 85, 245, 240/16, 240/17, 240/3, 90, 88, 87, 86, 81, 75, 76/2, 76/1, 77, 79, 

78, 65, 64, 66/2, 66/1, 63, 62, 61, 67, 52, 57, 56, 51, 55, 54/1. 
 

1. Wykaz działek objętych projektem podziału nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji: 

Jednostka ewidencyjna 22100_4, Nowy Dwór Gdański,  

Obręb ewid. 0003, 

Działki nr (238/2), 238/4, 238/3, (240/3) 240/18, 240/19, (240/17), 240/20, 240/21, (86), 86/1, 86/2, (79), 79/1, 79/2, (78), 

78/1, 78/2, (77), 77/1, 77/2, (76/2), 76/3, 76/4, (76/1), 76/5, 76/6, (75) 75/1, 75/2, (81), 81/1, 81/2, (87), 87/1, 87/2, (88), 88/1, 

88/2, (90), 90/1, 90/2, (63), 63/1, 63/2, (62), 62/1, 62/2, (61), 61/1, 61/2, (57), 57/1, 57/2, (56), 56/1, 56/2, (55), 55/1, 55/2, 

(52), 52/1, 52/2, (51), 51/1, 51/2, (67), 67/1, 67/2, (66/2), 66/3, 66/4, (66/1), 66/5, 66/6, (65), 65/1, 65/2, (64), 64/1, 64/2. 
 (*oznaczenia: w nawiasach podano numery działek przed podziałem; tłustym drukiem zaznaczono działki tworzące projektowany pas drogowy) 

2. Wykaz nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone (zajętych na czas realizacji w/w 

inwestycji), 

Jednostka ewidencyjna 22100_4, Nowy Dwór Gdański,  

Obręb ewid. 0003, 

działki nr 245, 238/2, 240/3, 240/17, 240/16, 85, 46/1. 
 

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. 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej 

i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, 

uwag lub zastrzeżeń dotyczącej przedmiotowej sprawy mogą 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 poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 

od 730 do 1530, w środy w godzinach od 730 do 1630 oraz w piątki w godzinach od 730 do 1430 oraz składać ewentualne uwagi i 

wnioski - na adres Starosty Nowodworskiego - w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  
 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się 

za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 

Jednocześnie informuję, iż w związku z wprowadzeniem zasad ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-Cov-2 (koronawirusa), będących konsekwencją ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, w 

razie potrzeby zapoznania się z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym Starosta Nowodworski prosi o kontakt telefoniczny 

(55 247-36-68, 55 247-36-71 wew. 103 lub 133) lub mailowy (m.miszewski@nowydworgdanski.pl lub 

e.swigon@nowydworgdanski.pl) w celu ustalenia sposobu zapoznania się z aktami sprawy.  

  
Z up. STAROSTY 

mgr inż. Barbara Ogrodowska 

Wicestarosta 

/-/ 

podpis nieczytelny 
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