Poznań, 17 października 2016 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-III.7820.10.2016.9
OBWIESZCZENIE
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 2015 r. poz. 2031
ze zm.), zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica Luchowo.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach 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;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Województwo wielkopolskie
Powiat pilski
Gmina Łobżenica
Jednostka ewidencyjna: 301904_4, Łobżenica - miasto
Obręb 0001 M Łobżenica, ark. 9, dz. o nr. ewid.: 558, 559 (559/1, 559/2), 563/1;
Jednostka ewidencyjna: 301904 5, Łobżenica - obszar wiejski
Obręb 0011 Luchowo ark. 2, dz. o nr. ewid.: 111 (111/1, 111/2), 205/2 (205/4, 205/5),
205/3 (205/6, 205/7), 206/2 (206/4, 206/5), 210 (210/1, 210/2), 221/2 (221/4, 221/5),
236/2, 245 (245/1, 245/2);
ark. 3, dz. o nr ewid.: 236/1, 266/1 (266/3, 266/4), 267/16 (267/22, 267/23), 347 (347/1,
347/2), 383/2 (383/7, 383/8), 383/6.
II. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, w przypadku
których nie następuje zmiana właściciela:
Województwo wielkopolskie
Powiat pilski
Gmina Łobżenica
Jednostka ewidencyjna: 301904_5, Łobżenica - obszar wiejski
Obręb: 0011 I uchowa ark. 2, dz. o nr. ewid.: 113,173, 383/3.
-

III. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku
których nie następuje zmiana właściciela:
Województwo wielkopolskie
Powiat pilski
Gmina Łobżenica
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Jednostka ewidencyjna: 301904 5, Łobżenica - obszar wiejski
Obręb 0011 Lachowo, ark. 2, dz. o nr. ewid. 113, 383/3;
ark. 3, dz. nr ewid.: 334/5, 335/4.
IV. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:
Województwo wielkopolskie
Powiat pilski
Gmina Łobżenica
Jednostka ewidencyjna: 301904_5, Łobżenica - obszar wiejski
Obręb 0011 Lachowo ark. 3, dz. o nr. ewid.: 334/5, 335/4.
Jednocześnie informuje, że:
- zgodnie z art. lid 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
prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
-zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy, wojewoda 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 urzędzie wojewódzkim, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie
poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości
16/18, budynek C, pok. 3 (tel. 61-854-13-07), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi
lub zastrzeżenia do dnia 10 listopada 2016 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.;
- w związku z uzupełnieniem i zmianą wniosku w dniach 25 sierpnia 2016 r. i 7 października
2016 r., oraz koniecznością wystąpienia do Ministrem Infrastruktury i Budownictwa
o upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do udzielenia zgody na odstępstwo
od przepisów techniczno-budowlanych w niniejszej sprawie, na podstawie art. 36 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.) w związku art. lic, art. 1la ust. 3 ustawy, zawiadamiam o braku możliwości
załatwienia sprawy w ustawowym terminie. Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia
sprawy do dnia 30 listopada 2016 r.

