Nr AB–V.6744.7.2018
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
z dnia 15 marca 2019 r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018r.
poz. 1474 tekst jednolity) oraz na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 tekst
jednolity z późn. zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek z dnia 31.12.2018 r., uzupełniony ostatecznie w dniu 28.02.2019 r.,
Wójta Gminy Goczałkowice - Zdrój z/s w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Szkolnej nr 13
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
p.n.: „Budowa drogi łączącej ul. Borowinową z ul. Zieloną w Goczałkowicach – Zdroju”.
Teren inwestycji obejmuje:
(obręb 0001 Goczałkowice) działki o nr ew.
1085/54, 29, 2383/28, 1067/65, 1076/112 (1990/112, 1991/112), 921/114 (1988/114,
1989/114), 920/114 (1986/114, 1987/114), 257/119 (781/119, 782/119), 615/123 (779/123,
780/123), 617/119 (776/119, 777/119, 778/119), 621/120, 620/120, 616/119, 614/123,
612/121, 609/123, 2896/28 (2928/28, 2929/28), 2897/28 (2926/28, 2927/28),
2898/28 (2924/28, 2925/28), 215/28 (2922/28, 2923/28), 2381/28 (2920/28, 2921/28),
2382/28 (2918/28, 2919/28)
(oznaczenia: przed nawiasem w formie pogrubionej podano numer działki ulegającej
podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)
Powyższe działki to:
1. działki podlegające podziałowi (obręb 0001 Goczałkowice):
1076/112 (1990/112, 1991/112),
921/114 (1988/114, 1989/114),
920/114 (1986/114, 1987/114),
257/119 (781/119, 782/119),
615/123 (779/123, 780/123),
617/119 (776/119, 777/119, 778/119),
2896/28 (2928/28, 2929/28),
2897/28 (2926/28, 2927/28),
2898/28 (2924/28, 2925/28),
215/28 (2922/28, 2923/28),
2381/28 (2920/28, 2921/28),
2382/28 (2918/28, 2919/28)
(oznaczenia: przed nawiasem w formie pogrubionej podano numer działki ulegającej
podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale).
2. działki, które z mocy prawa staną się własnością Gminy Goczałkowice - Zdrój
z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się
ostateczna:

-2obręb Goczałkowice:
779/123, 2920/28, 1986/114, 1988/114, 781/119, 1990/112, 2918/28, 2922/28, 2924/28,
2926/28, 2928/28, 776/119.
3. działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu:
2383/28, 1067/65, 1076/112 (1991/112), 921/114 (1989/114), 257/119 (782/119), 617/119
(778/119), 621/120, 620/120, 616/119, 614/123, 612/121, 609/123
(oznaczenia: przed nawiasem w formie pogrubionej podano numer działki ulegającej
podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale podlegające ograniczeniu
w korzystaniu).
Jednocześnie informuję, iż strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie z/s w Pszczyna
ul. Korfantego nr 6, pokój nr 11, numer telefonu 32 211 20 24, w następujących godzinach:
 poniedziałek: 730 ÷ 1630,
 wtorek ÷ czwartek: 730 ÷ 1500,
 piątek: 730 ÷ 1330,
oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie do 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane
dowody i materiały.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące
własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego
zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie przez
obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy że
zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się a stronie internetowej Powiatu: www.powiat.pszczyna.pl – BIP – inne
informacje – ochrona danych osobowych.

