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.; ,l,1 ,;1. ,o Wydaniu decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej

Napodstawieart. 11 aust'liL]"fust'3zdnia].0kwietnia2003r.oszczególnychzasadach
przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1-474) zawiadamiam,
że na wniosek Zarządu Powiatu w Brodnicy ul. Kamionka 18,87-300 Brodnica w dniu 22lipcaŻoL9 r.

wydano decyzję w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi powiatowej nr 1829C Cie!ęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta -

Jastrzębie
Wnioskowana inwestycja zrealizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach
ewidencyjnych gruntów:
L' nieruchomości bqdź ich części w liniach rozgraniczajqcych, planowone do przejęcio, na których

realizowana będzie inwestycja: gmina Brodnica, obręb Cielęta 0001: dz' nr 39 (po podziale 39/1
i39/2),38 (po podziale 38/I), 58 (po podziale 581L\,6Żh(po podziale 62/2i62/3),63 (po podziale
63/t),65/1 (po podziale 65/3), gmina Bartniczka, obręb świerczyny OoL2: dz' nr 37I (po podziale
377/I), gmina Bartniczka, obręb Jastrzębie 0005: dz. nr 71'/7 (po podziale 71'/3),71'/2 (po podziale
71/5 i 7I/6),79 (po podziale 79/I),70/2 (po podziale 7O/3), a7/2 (po podziale 47/6), 128/2
( po podzia le I28 / 3), 17 1, / I (po podzia le 17 I/ Z);

2. nieruchomości, z których korzystanie będzie ogroniczone (ustola się obowiqzek dokonania budowy
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiqzek budowy lub przebudowy urzqdzeń wodnych
lub urzqdzeń meliorocji wodnych szczegółowych/ gmina Brodnica, obręb Cielęta 0001: dz. nr 45f L,

47/1'; gmina Bartniczka, obręb świerczyny oo1.Ł: dz. nr 227, 282, 3I2, 233ho, 2I7, 318, 295/3;
gmina Bartniczka, obręb Jastrzębie ooo5: 257, 55/3, 55/L 311', 5412;

3. nieruchomości istniejącego pasa drogowego: gmina Brodnica, obręb Cielęta 0001: dz' nr 40, gmina
Bartniczka, obręb Jastrzębie 0005; dz. nr 252/1', I27/I, I28/1', I8o/I, gmina Bartniczka, obręb
Świerczyny oolŁ: dz' nr 2O1.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można
zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy
ul. Kamionka 18 (pokój 107) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- do ].4.30, w terminie
14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. od decyzji przysługuje odwołanie
do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Brodnickiego, który wydał niniejszą
decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia' W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania
strona możezrzec się prawa do wniesienia odwołania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moŻe zrzec się prawa do wniesienia
odwołania. Z dniem doręczenia do Starosty Brodnickiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
iprawomocna, co oznacza,iżdecyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu ibrak jest możliwościjej
zaskarżenia' Prawidłowo złożone oświadczenie jest niewzrusza lne'

/-/ z upoważnienia Starosty
Magdalena Kuczkowska - Kaleta
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