Nr AB–V.6744.5.2018
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2019 r.

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f, art. 11i, art. 12, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1474 jednolity tekst) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r.
poz. 2096 tekst jednolity z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2018r. zarządcy
drogi, tj. Wójta Gminy Goczałkowice - Zdrój
zawiadamiam
że w dniu 25 lutego 2019 r. została wydana decyzja Nr 03/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na „Rozbudowie dróg gminnych – ul. PCK, Parkowej i Krzyżanowskiego
w Goczałkowicach – Zdroju” w ramach zadania p.n.: „Centrum Przesiadkowe w Gminie
Goczałkowice – Zdrój” z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie, lokalizowane przy ul. PCK
i ul. Parkowej wraz z budową i przebudową dróg dojazdowych z towarzyszącymi miejscami
postojowymi, chodnikami i ścieżkami rowerowymi”
Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości oraz projekt budowlany.
Teren inwestycji obejmuje (obręb 0001 Goczałkowice) działki o nr ew.
1221/36 (2902/36, 2903/36), 1222/36 (2904/36, 2905/36), 1223/36 (2906/36, 2907/36), 2578/36
(2912/36, 2913/36), 1226/36, 468/100, 283/36, 285/36, 417/106, 1230/36, 1895/36, 1465/36, 1144/36,
1837/36, 1246/36, 1516/36 (2914/36, 2915/36), 1495/36 (2916/36, 2917/36), 1224/36 (2908/36,
2909/36), 1225/36, 1743/11, 2890/36 (2910/36, 2911/36), 2887/36, 2889/36, 281/36, 238/106, 687/36,
688/36, 387/100,
(oznaczenia: przed nawiasem w formie pogrubionej podano numer działki ulegającej podziałowi;
w nawiasie numery działek po podziale)
1. Działki podlegające podziałowi (obręb 0001 Goczałkowice):
1221/36 (2902/36, 2903/36),
1222/36 (2904/36, 2905/36),
1223/36 (2906/36, 2907/36),
2578/36 (2912/36, 2913/36),
1516/36 (2914/36, 2915/36),
1495/36 (2916/36, 2917/36),
1224/36 (2908/36, 2909/36),
2890/36 (2910/36, 2911/36),
(oznaczenia: przed nawiasem w formie pogrubionej podano numer działki ulegającej podziałowi;
w nawiasie numery działek po podziale).
2. Działki, które z mocy prawa pozostaną oraz staną się własnością Gminy Goczałkowice Zdrój z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się
ostateczna:
obręb Goczałkowice o nr ew.:
2902/36, 2904/36, 2906/36, 2908/36, 2910/36, 2912/36, 2914/36, 2916/36, 2887/36, 281/36,
687/36, 688/36, 1225/36.
3. Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu (w związku z obowiązkiem dokonania
remontu i przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w związku z obowiązkiem przebudowy
innych dróg publicznych, rozbiórką istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do
dalszego użytkowania, przebudową urządzeń wodnych):

-2468/100, 387/100, 238/106, 417/106, 1743/11, 1246/36, 1516/36 (2915/36), 1465/36, 1230/36,
1837/36, 2889/36, 468/100,1743/11,
(oznaczenia: przed nawiasem w formie pogrubionej podano numer działki ulegającej
podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale podlegające ograniczeniu w korzystaniu).
4. Działki , do których inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji
inwestycji, zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
387/100, 238/106, 2889/36.
Zakres robót obejmuje:
 budowę i przebudowę dróg klasy D,
 budowę chodników i ścieżek rowerowych,
 budowę miejsc postojowych,
 budowę wiat na rowery i oczekiwanie,
 budowę odwodnienia w postaci systemu kanalizacji deszczowej,
 budowę oświetlenia ulicznego,
 przebudowę istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączem.
a także: wymianę oznakowania drogi i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wycinkę
zieleni kolidującej z inwestycją.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Pszczynie przy ul. Korfantego nr 6, pokój 11, numer telefonu 32 211 20 24,
w następujących godzinach:
 poniedziałek w godz. 730 – 1630,
 wtorek – czwartek w godz. 730 – 1500,
 piątek w godz. 730 – 1330.
Pouczenie:
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego
w Katowicach za pośrednictwem starosty Pszczyńskiego, w terminie:
 14 dni od jej doręczenia dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym
nieruchomości,
 14 dni od dnia doręczenia w formie publicznego ogłoszenia* - pozostałym stronom.
*publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli
zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Pszczynie i Urzędzie Gminy Goczałkowice - Zdrój, na stronach internetowych tych urzędów oraz
w prasie lokalnej).

