
OBWIESZCZENIE 

STAROSTY WĄGROWIECKIEGO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

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

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1363 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą”.  

zawiadamiam, 

że dnia 2 lipca 2021 r. została wydana decyzja nr 2/2021 (znak GN.6740.2.2021.GN1)                                      

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P 

odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo- rowerowej”. 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację przedmiotowej inwestycji drogowej: 

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia: 

 przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; 

 w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale; 

 tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji  

 

A) I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren: 

 

Jednostka ewidencyjna: Wągrowiec obszar wiejski 

Obręb ewidencyjny: 302807_2.0022 Przysieczyn 

ark. mapy 1 działki o nr ew. 41/1, 43/1, 41/2, 39/1, 43/2, 48, 27/3 (27/9, 27/10), 52, 54, 55, 56, 61, 72, 

76, 82/3, 82/1, 82/2, 40, 46 (46/1, 46/2), 45 (45/1, 45/2), 25/2 (25/3, 25/4), 25/1 (25/5, 25/6), 26/1 

(26/7, 26/8), 26/3 (26/9, 26/10), 26/4 (26/11, 26/12), 26/6 (26/13, 26/14), 27/1 (27/5, 27/6), 27/2 (27/7, 

27/8), 29/1 (29/6, 29/7), 31 (31/1, 31/2), 298/1 (298/3, 298/4), 35 (35/1, 35/2) 

 

B) Nieruchomości planowane są do przejęcia na rzecz Powiatu Wągrowieckiego 

- wskazane wytłuszczonym drukiem 

Jednostka ewidencyjna: Wągrowiec obszar wiejski 

Obręb ewidencyjny: 302807_2.0022 Przysieczyn 

43/2, 48, 27/3 (27/9, 27/10), 52, 54, 55, 56, 61, 72, 76, 82/3, 82/1, 82/2, 40, 46 (46/1, 46/2), 45 (45/1, 

45/2), 25/2 (25/3, 25/4), 25/1 (25/5, 25/6), 26/1 (26/7, 26/8), 26/3 (26/9, 26/10), 26/4 (26/11, 26/12), 

26/6 (26/13, 26/14), 27/1 (27/5, 27/6), 27/2 (27/7, 27/8), 29/1 (29/6, 29/7), 31 (31/1, 31/2), 298/1 

(298/3, 298/4), 35 (35/1, 35/2) 

 

 



 

C) Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:  

Jednostka ewidencyjna: Wągrowiec obszar wiejski 

Obręb ewidencyjny: 302807_2.0022 Przysieczyn 

ark. mapy 1 działki o nr ew.: 41/1, 43/1 – przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo – rowerową – droga 

wojewódzka nr 196 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym                            

w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, w Punkcie Obsługi Interesanta przy wejściu głównym do Starostwa, 

lub telefonicznie pod numerem (tel. 67 26-80-545 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami),                      

w godzinach pracy Urzędu.  

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty 

Wągrowieckiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 

3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735), zawiadomienie stron postępowania uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w gazecie 

lokalnej. Ww. obwieszczenie zostanie wywieszone także na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Wągrowcu, w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz zamieszczone na stronach 

internetowych tych urzędów.  

Na podstawie art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się 

prawa do jego wniesienia składając organowi administracji publicznej, który wydał decyzję, 

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest 

prawomocność decyzji i brak możliwości wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego oraz 

jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

 

 

a/a 

 

 


