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OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO 

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej 

 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 Nr 
2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013 Nr 267.) – zawiadamia się – że w dniu 04.01.2016r. na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opocznie działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu - zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej 
na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny. 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją 
zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany . 

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą 
przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie 
prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa 
Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a (niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730  - 1530 
 
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości 
Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału 
obręb Bukowiec Opoczyński 
działka nr 451 ( 451/1*, 451/2), 338/2 ( 338/4*, 338/3), 347 (347/2*, 347/1, 347/3),  
570 ( 570/1*, 570/2), 569/1 (569/4*, 569/5, 569/6), 571 ( 570/2*, 570/1, 571/3), 623 ( 623/1*, 623/2), 
197 ( 197/2*, 197/1), 102 ( 102/2*, 102/1), 547 ( 547/1*, 547/2), 550 ( 550/1*, 550/2) 

 
[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio: 

 X – numer ewidencyjny działki przed podziałem 
X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi 
przedmiotowej inwestycji 
X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami 
rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela] 

 
Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji 
Obręb Sobawiny  działka nr 373 
 
Obręb Bukowiec Opoczyński działka nr 452/2, 734/2, 438, 452/1, 734/1 
Obręb Brzustówek działka nr 587/2, 662 
 
Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
zapewnia Inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz 
czasowego ogranicza sposób korzystania z nieruchomości: 
obręb Sobawiny  działka nr 453, 645/2, 372/14, 374/15, 374/11, 374/5 
Obręb Bukowiec Opoczyński działka nr 784/1, 783, 623, 413, 424/6, 196, 654, 380, 733/1 
Obręb Brzustówek działka nr 669, 701 
 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty 
publicznego ogłoszenia. 
 
 


