
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 
1194  ze  zm.),  zawiadamia  się,  że  zostało  ponownie  wszczęte  postępowanie  w  sprawie 
wydania  decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej  polegającej na budowie  
z  przebudową  drogi  gminnej  od  drogi  wojewódzkiej  nr  438  (ul.  Koźmińska)  do  drogi 
powiatowej 4965P.
Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach:
1) Etap I (od drogi wojewódzkiej nr 438, tj od ul. Koźmińskiej do ul. Pogorzelskiej): działki nr 170 

i 220/4 (obręb Karolew) oraz działka nr 867 (obręb Borek Wlkp.);
2) Etap IA (w ciągu ul. Pogorzelskiej): działka nr 170 (obręb Karolew);
3) Etap II (od ul. Pogorzelskiej do ul. Droga Lisia):  działki nr 170, 188/3, 188/7 i 189 (obręb 

Karolew) oraz działki nr 659, 670, 751, 1103/3, 1107 i 1108 (obręb Borek Wlkp.);
4) Etap III (od ul. Droga Lisia do drogi powiatowej P 4965) działki:  nr 581, 659, 662, 674, 686, 

687, 688, 689, 690/1, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 
703/2 i 751 (obręb Borek Wlkp.). 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), 
przed  wydaniem  decyzji  w  przedmiotowej  sprawie,  strony  postępowania  mają  prawo 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i  materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami 
sprawy  można  zapoznać  się  w  Wydziale  Architektury,  Budownictwa  i  Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój 
nr 12), w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informuje  się  ponadto,  że  decyzją  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej 
zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej stanowią linię podziału nieruchomości. Z dniem, w którym ww. 
decyzja stanie się ostateczna, nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi 
teren, staną się z mocy prawa własnością Gminy Borek Wlkp.
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