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ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
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OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYNSK!EGO
o wszczĘclu PosTĘPoWANlA
Na podstawie ań. 11d, ust.S ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U.22015 r., poz.2O31ze
zm.) zawiadamia się, ze dnia 20 lipca 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu w
Gostyniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na
:

Rozbudowie drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobid
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Ponlec

- ETAP

I

od km 0+000 do km 4+400

-

Krobia)

.

lnwestycja realizowana będzie na terenie połozonym w jednostce ewidencyjnej 300407_4
Poniec miasto, obrębie 0001 Poniec - na działkach o nr ewid'
83912;839/{;862t1; 863/f ;86414;865/4; 86714;89817;868/4; 898/10; 869/1;898/9; 87214;
898/8; 87 4l'l ; 875/5; 87 516
:

jednostce ewidencyjnej 300a07_5 Poniec obszar wiejski, obrębie 0004 Dzięczyna
- na działkach o nr ewid.
210;209;208;14611;207:.197;19612;1961'l; 195; 't55; 148; 14TtZ; 145;144;137;384t8;3B4tZ;
445; 44314; 44313; 442; 38411; 384/8; 375; 440; 43911; 438; 384t3;436; 303t1 ; 3si/8; 384/3; 361;
350; 433; 349; 344:' 38414; 426; 43211; 43214; 431; 43013; 339t4; 422:. 384t6;391t2;384/5; 340;
343; 342;390; 341 ; 337;387; 385; 334; 552;553; 543
w

:

Jednocześnie zawiadamia się, ze zgodnie z ań. 10 $ 't ustawy z dnia 14 czerwca 'l960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2017 r., poz. 1257), pzed wydaniem decyĄi
w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych
dowodow i materiałÓw oraz zgłoszonych Żądan. Z aktami Sprawy moŻna zapoznac się w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200
ll p' pokÓj nr 1 5, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
lnformuje się ponadto, Że z dniem w ktÓrym decyz1a o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w liniach razgraniczĄących
inwestycję staną się z mocy prawa własnościąPowiatu Gostyńskiego We władaniu Zarządu
Powiatu w Gostyniu.
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