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OBWIESZCZENIE
STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 15.09.2022 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej
(znak sprawy: AB.6740.271.2022.CWoj)

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2022 r. póz. 176) oraz art. 61 § 4w związku żart. 10 § l
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. póz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę
ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:
l. Działki stanowiące własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń:
- obręb ewidencyjny 040501_1.0005, jednostka ewidencyjna 040501_1 Golub-Dobrzyó - M -
nr ewid.: 77, 79/1, 86, 87/4, 89/7, 95, 96, 97, 98, 104, 106,107 i 108.
2. Działki stanowiące własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
- obręb ewidencyjny 040501_1.0005, jednostka ewidencyjna 040501_1 Golub-Dobrzyń - M -
nrewid.89/13.
3. Działki przejmowane pod drogę w całości lub powstające w wyniku podziału nieruchomości:

obręb ewidencyjny 040503_2.0001 Białkowo, jednostka ewidencyjna 040503_2
Golub-Dobrzyń - G - nr ewid. 444 (444/1, 444/2).
Objaśnienie do pkt 3:
- numery działek przed nawiasem oznaczają działkę podlegającą podziałowi,
- numery działek w nawiasach oznaczają działki powstałe \v wyniku podziału nieruchomości.
- drukiem wytłuszczonym w nawiasach oznaczono działki powstające w -wyniku podziału
nieruchomości zajmowane podproj. drogę,
- drukiem niewytłuszczonym w nawiasach oznaczono działki pozostające przy dotychczasowym
właścicielu.
4. Działki dla których konieczne jest graniczenie w korzystaniu z nieruchomości w ramach
budowy sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii:
- obręb ewidencyjny 040501_1.0003, jednostka ewidencyjna 040501_1 Golub-Dobrzyń - M -
nrewid. 112.
- obręb ewidencyjny 040501_1.0005, jednostka ewidencyjna 040501_1 Golub-Dobrzyń - M -
nr ewid.: 59/3, 89/25 i 100.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. lid ust 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
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 prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu
jest nieważna.



Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, Wydział Architektury i Budownictwa
(pokój S15) w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 7.30-15.30.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego i z art. 10 § l
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zup.STĄROSfY
mgrAgni«^sk^ Calmer

t Wydziału
ArchitektuiAf I Buctowntatwa

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez: wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Plac Tysiqclecia 25,
publikację na strome inter fletowej BIP Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (bip.golub-dobrzyn.com.pl)
oraz przekazuje Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i publikację na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia,
Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golubia-Dobrzynia
; publikację na stronach internetowych BJP Urzędu Gminy Golubia-Dobrzynia
oraz w prasie lokalnej.
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