
  OBWIESZCZENIE  

STAROSTY WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 17 września 2021 r. 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 

 

Na podstawie art. 11 d 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 2020 r., poz. 1363 ze 

zm.) zwanej dalej „ustawą”.  

zawiadamiam 

że na wniosek z dnia 26 maja 2021r. (data wpływu: 28.05.2021 r.), uzupełniony dnia 31 sierpnia 

2021 r. (data wpływu) przez Pana Marcina Matysiaka, działającego na mocy pełnomocnictwa  

udzielonego przez Burmistrza Miasta Wągrowca, zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

inwestycji pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Rogozińskiej w Wągrowcu”. 

 

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; 

 pogrubionym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji  

 

Miasto Wągrowiec 

Jednostka ewidencyjna: 302801_1.0001 Wągrowiec 

Obręb:0001 – Wągrowiec 

 

I. Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren: 

ark. 15: 1502/1 (1502/3, 1502/4), 

ark. 25: 2238/2, 2237/1 (2237/3, 2237/4) 

ark. 26: 2271, 2251/4, 2255/1, 2251/3 (2251/12, 2251/13), 2251/2 (2251/10, 2251/11), 2251/8 

(2251/16, 2251/17), 2251/9 (2251/18, 2251/19), 2252 (2252/1, 2252/2), 2254 (2254/1, 2254/2), 2255/2 

(2255/3, 2255/4), 2257 (2257/1, 2257/2), 2259 (2259/1, 2259/2), 2260 (2260/1, 2260/2), 2262/2 

(2262/3, 2262/4), 2263/1 (2263/3, 2263/4), 2263/2 (2263/5, 2263/6), 2265/3 (2265/6, 2265/7), 2265/1 

(2265/4, 2265/5), 2269/2 (2269/3, 2269/4), 2270 (2270/1, 2270/2),  

ark. 27: 2293, 2277 (2277/1, 2277/2), 2294 (2294/1, 2294/2), 2299/1 (2299/9, 2299/10), 

ark. 28: 2361, 2359 (2359/1, 2359/2), 2382/4 (2382/6, 2382/7), 2382/5 (2382/8, 2382/9), 2383 

(2383/1, 2383/2), 4172/1 (4172/5, 4172/6), 4172/2 (4172/7, 4172/8), 2384/1 (2384/3, 2384/4), 4173/1 

(4173/12, 4173/13), 

ark. 30: 2394 (2391/1, 2394/2) 

ark. 38: 2964/17, 2940 (2940/1, 2940/2), 2963/1 (2963/3, 2963/4), 2963/2 (2963/5, 2963/6), 2964/16 

(2964/18, 2964/19), 2977 (2977/1, 2977/2), 2978 (2978/1, 2978/2), 5580/1 (5580/5, 5580/6), 5529/1 

(5529/3, 5529/4), 5529/2 (5529/5, 5529/6), 2981 (2981/1, 2981/2),  

 

II. Nieruchomości planowane są do przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec 

ark. 15: 1502/3, 

ark. 25: 2237/3, 

ark. 26: 2251/12, 2251/10, 2251/16, 2251/18, 2252/1, 2254/1, 2255/3, 2257/1, 2259/1, 2260/1, 2262/3, 

2263/3, 2263/5, 2265/6, 2265/4, 2269/3, 2270/1,  

ark. 27: 2277/1, 2294/1, 2299/9,  

ark. 28: 2359/1, 2382/6, 2382/8, 2383/1, 4172/5, 4172/7, 2384/3, 4173/12,  



ark. 38: 2964/17; 2940/1, 2963/3, 2963/5, 2964/18, 2977/1, 2978/1, 5580/5, 5529/3, 5529/5, 2981/1. 

 

III. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi granice pasa drogowego innych dróg 

publicznych 

ark. 30: 2394/1 

 

IV. Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:  

W nawiasach podano nr działek, które powstały po podziale działek podanych przed nawiasem, które 

podlegają ograniczeniu w korzystaniu. 

Wykaz działek, na których zostanie przeprowadzona budowa lub przebudowa innych dróg 

publicznych, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela: 

ark. 25: 2223/8, 2238/1, 2223/10 – przebudowa drogi wojewódzkiej DW 241 

ark. 26: 2262/1 – przebudowa drogi gminnej nr 228533P 

ark. 30: 2411 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 

ark. 37: 2881/1 – przebudowa drogi wojewódzkiej DW 241 

ark. 38: 2961 - przebudowa drogi gminnej nr 228535P, 2980 - przebudowa drogi gminnej                            

nr 228533P 

Wykaz działek lub ich części, na których zostanie przeprowadzona  budowa lub przebudowa sieci 

uzbrojenia terenu (sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna), 

w przypadku których nie następuje zmiana właściciela: 

ark. 9: 438/1, 439, 

ark. 15: 1502/2, 

ark. 25: 2223/9, 2237/2,  

ark. 27: 2277 (2277/2), 2302/1, 2284, 2285, 2286, 2292, 

ark. 28: 2338, 2368/1, 2362, 2363/1, 4139, 5476/1, 5476/3, 2366, 2367, 5495, 2378, 2358, 2379/2, 

2379/1, 2380, 2382/1, 2382/4 (2382/7), 2382/5 (2382/9), 2383 (2383/2), 4172/1 (4172/6), 4172/2 

(4172/8), 2384/1, 2384/2, 

ark. 37: 2881/1, 2881/2, 2882/1, 

ark. 38: 2938, 2939, 2940 (2940/2), 2963/2 (2963/6), 5529/2 (5529/6), 2981 (2981/2),  

Wykaz działek lub ich części, na których nastąpi budowa lub przebudowa zjazdów, w przypadku 

których nie następuje zmiana właściciela: 

ark. 15: 1483, 1502/2, 

ark. 25: 2223/9, 2223/11, 2237/2, 

ark. 26: 2257 (2257/2), 2267/2,  

ark. 27: 2283, 2300/1, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292 

ark. 28: 2362, 2363/1, 5476/3, 2366, 2367, 2368/1, 2368/4, 2368/9, 2368/7, 2373, 2380, 2382/1, 

2382/1; 2382/4 (2382/7); 2383 (2383/2); 2383 (2383/2); 4173/1 (4173/13); 4173/5; 

ark. 37: 2881/2, 2882/18, 2883/1, 2885/6,  

ark. 38: 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2964/15, 2978 (2978/2), 5580/1 (5580/4), 

Wykaz działek lub ich części, na których nastąpi budowa lub przebudowa urządzeń 

melioracyjnych, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela: 

ark. 15: 1482/17, 

ark. 26: 2252 (2252/2), 2254 (2254/2), 2255/2 (2255/4),  

ark. 28: 4173/5, 

ark. 30: 2399, 

ark. 38: 2964/16 (2964/19), 2977 (2977/2), 2978 (2978/2),  

 

 

Wykaz działek lub ich części, na których nastąpi rozbiórka istniejących obiektów budowlanych: 

ark. 9: 438/1, 

ark. 27: 2277 (2277/2), 2278, 2279, 2280, 2281/1, 2281/2, 2282/1, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 

ark. 28: 5476/1, 2356, 2379/1, 2384/1, 2384/2, 

ark. 38: 2978 (2978/2). 

 



Jednocześnie informuję, że: 

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 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 dokonana z naruszeniem 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, w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg 

drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych 

urzędów i w prasie lokalnej („Tygodnik Wągrowiecki”, wydanie z dnia 17 września 2021 r.). Zgodnie z art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 

735), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 

publicznego ogłoszenia;  

- na podstawie art. 49a kpa, organ będzie dokonywał zawiadomień stron postępowania o dokonanych 

w sprawie czynnościach i wydanych decyzjach w drodze obwieszczeń,  

- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym 

w Wągrowcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 15, Punkt Obsługi Interesanta 

przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego lub pod nr 67 26-80-545, oraz składać ewentualne 

wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia; 

- niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 

a/a 

 

 


