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na podstawie art. L1 d ust 5 i 6 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 201'8.I474) oraz art' 49 ustawy z dnia
].4 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018.2096
z póżn.zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek Zarządu Powiatu w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica Wszczęte zostało
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo - Górzno na
odcinku Cielęta - Jastrzębie
Wnioskowana inwestycja zrealizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach
ewidencyjnych gruntów:
7' nieruchomości bqdź ich części w liniach rozgraniczajqcych, planowane do przejęcia, na których

reaIizowana będzie inwestycja:
- gmina Brodnica, obręb Cielęta 0001: dz' nr 39 (po podziale 39/1' i 39/2),38 (po podziale 38/L),

58 (po podziale 58h),62/1,(po podziale 62/2i62/3),63 (po podziale 63/I),65/1(po podziale 65/3),
- gmina Bartniczka, obręb świerczyny ootŁ: dz. nr 37I (po podziale 37I/I),
- gmina Bartniczka, obręb Jastrzębie 0005: dz. nr 71-/1- (po podziale 7I/3),7L/z (po podziale 7I/5

i7I/6),79 (po podziale 79/I),70/z(po podziale 70/3),a7/2(po podziale 47/6),IŻ8/2(po podziale
IZBI 3), 17 I/ 7 (po podziale 17 I/2);

2. nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (ustala się obowiqzek dokononia budowy
lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiqzek budowy lub przebudowy urzqdzeń wodnych
lub urzqdzeń meliorocji wodnych szczegółowych)

- gmina Brodnica, obręb Cielęta 0001: dz. nr 45/I,4L/1-;
- gmina Bartniczka, obręb świerczyny 0012: dz. nr 227 , 282, 3Iz,2ggl1o,277 ,3I8,295/3;
- gmina Bartniczka, obręb Jastrzębie oo05: 257 ,55/3,55/1',3/t,54/2;
3. nieruchomości istniejącego pasa drogowego: gmina Brodnica, obręb Cielęta 0001: dz. nr 40, gmina

Bartniczka, obręb Jastrzębie 0005; dz. nr 252/L,727/I, 128/7, I8o/t, gmina Bartniczka, obręb
świerczyny OoI2: dz. nr 2O1.

W celu zapewnienia czynnego udziału w każdym stadium postępowania art. 10 51 Kodeksu
postępowania administracyjnego informuję, że w dyspozycji organu znajduje się projekt ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 7829c Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta- Jastrzębie".
Nawiązując do powyższego informuję, że strony W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego
zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące
przedmiotowej inwestycji W Starostwie Powiatowym w Brodnicy - Wydział Architektury
i Budownictwa, pokój 107 (l piętro) w godzinach od 7 30 do 14 30'

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dniod daty publicznego ogłoszenia.
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