
 

O b w i e s z c z e n i e 
Starosty Wrzesińskiego 

 z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

        

Na  podstawie  art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych  zasadach  przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.  

zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

 

z a w i a d a m i a m  
 

 

że w dniu 1 sierpnia 2014 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Pyzdr postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie  

i przebudowie drogi gminnej na odcinku Kruszyny – DW 442,  na działkach oznaczonych nr ewid.:  

dz. 16, 92, 252/1 – ark. 1, dz. 759, 758/2 726/2 – ark. 4, obręb Grądy Dolne, jednostka ewidencyjna 

303004_ 5, Pyzdry – obszar wiejski.  

 

Prawnym następstwem wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie przejście 

na własność gminy Pyzdry działek oznaczonych nr ewid.: dz.758/3 powstała w wyniku podziału  

dz. 758/2, dz. 759/1 powstała w wyniku podziału dz. 759. 

  

Strony, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia w drodze publicznego ogłoszenia, zapoznać 

się mogą z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, Wydział Budownictwa, 

Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, 63-300 Września, pokój nr 2, w godzinach urzędowania oraz 

składać ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia pisemnie na adres starostwa lub ustnie do protokołu. 

 

Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni 

od dnia publicznego ogłoszenia t.j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego we Wrześni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pyzdry, na stronach 

internetowych oraz w prasie lokalnej. 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 § 1  ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

 

 

 


