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oBwIESZCZńNIE
STAROSTY KOI{ECKIEGO
z dn. 01.10.2018 r.

Na podstawie art' l1d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach
i rea|izacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. u. z i1tl-r,, poz.
7496
z poźn' zm.) oraz art. 49 i 61 $ 4 ustawy z ania^ 74 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania
administracyjnego (tj.Dz.IJ. z2017 r. poz, tźsl zpoźn, zm.),
przygotowania

Starosta Konecki
zawiadamia,

że na wniosek z dnia 20.09,2018 r. Wójta Gminy Fałków, ul. Zamkowa lA'

26-260 Fałków działającego orzez pełnomocnika Pana Jacka Staniek,
zos tało wszczęte postępowanie
w sprawie o wydanie decyzji o zezwo|eniu na realizację inwestycji drogo*e; pn.
ulic,

,,Budowa
kahalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości nańów
w ramach zad,ania:
Proiekt budowalny uzbrojenia działek budowtńych ma osiedlu o nazwie określonej
w mpzp
obszar Btereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-I, MNU-2,
''wo,L9KA'obejmującego
MI\rIJ-3, MNIJ-4, MNU-S''. Zakres inwestycji óbejmuje:
o budowę drogi gminnej _ klasy L od kilometra o+o0b,00 do kilome tra IłII52,82
drogi, jednostronnego pobocza ufwardzonego' chodnika jednostronnego, w tym budowę:
ciągu pieszo-

o
o
o
o
.
.

rowerowego, placu do zawracania;

budowę drogi gminnej- klasy D od kilomętra 0+000,00 do
km 0+397,67 w tym budowę: drogi,
jednostronnego pobocza utwardzonego,
chodnikajednostronnego, placu do zawracania;
budowę drogi gminnej- klasy L od kilometra 0+ó00,00 do
km 0+370,86; w tym budowę: drogi,
chodnika jednostronnego, ciągu pieszo- rowerowego, placu
do zawracania',
budowa sieci kanalizacji deszczowej,
budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniaulicznego.
przebudowę sieci elektroenergeĘcznej o napięciu 15ki,

wycinkę drzew;
Zgodnie z aft.. l0 $ l Kpa strony w.sprawie mogą Zapoznaó
się z aktami sprawy w Wydziale
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego
w Końskich, ul. Stanisława
Staszica 2,f6-200 Końskie (pok.201).w godz. oa poniedziałku
do"piątt<u oo ł.:o - 15.30. Wyjaśnia
się, że w myślaft'. 49 Kpa po upĄ.wie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia "*,,""ę"iu
o
postępowania
w powyzszej sprawie' Jednocześnie informuje się, ze strony postępowania
w tęrminie siedmiu dni,
licząc od dnia doręczenia zawiadomienia * .po,ób określony
wyżej, mogą składaó wypowiedzi
i zastrzezenia, co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyzej
wznaczonym terminie Sprawa
w oparciu o zgromadzone materiĄ.. Wglął
w akta sprawy nie jest
:::1i:::,::zpatrzona
oDowlazKowv.

Zaznacźa się, ze zgodnie z aft. i
ust. 9 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania
'ld'
rea|izacji inwestycji w zakresie dróg
pub|icznyi'h, z dniem ukazania się zawiadomienia
nieruchomości stanowiące własnośćSkarbu Paristwa, objęte wnioskiem
o wydanie decyzji
o zezwo]eniu na rea|izację inwesĘcji drogowej, nie mogą by.c przedmtotem
obrotu w rozumieniu

i

.

przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Stronami są osoby legitymujące się
ĘĄułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem
postępowania. Ponadto stronami w sprawie mogą
byó osoby legitymujące się tytułem prawnym
do nieruchomości w sąsiedfwie drosi'

Informuje się, że' wydanie decyzji o zezwo|eniu na realizację
inwestycji drogowej skutkuje
własnościnieruchomości objętych liniami rozgranićzającymi. jrogi
na rzecz Gminy
|:ilffi:'*'em

Przędmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwesĘcji
drogowej obejmuje nieruchomości w liniach ,o,g,u,i"iąących oznaczone w ewidencji
gruntów
numerami działek:
. w obrębie 0004, jednostka ewidencyjnaf6O501-2 Fałków: If46;1502;1455;
1419; 1456; 1230;
123317 (1233112, 1f33lr3); 123319 (1233114, r2s3tt5;; 1233n1 (1233/16,
1f33t17); rz34tz (1234t7,
1f3418); 123413 (123419, 1234110); 1f34ls (1234/Il, 1234t12); 1234t6 (1234/13,
1234t14); tf35ts
(r23s16, 123517);1237 (1237/I, 123112);1244 (1244/1, tL44t2);124: (tł4itl,
r247t2); r24B
(124811, 124812); 1249 (1249/1, 124glf); 1250 (tzsltl, t250tl); Iz5I
tzsyy); IZ52
ir2syt,
(I2521r, 125212); 1253 (125311, 125312); 1254 (lfs4tt, I25aD); tzss
tzss/z); 1256
itfsl/l,
(125611, 125612);12s7 (12s7/1, I25tl2);1258 (12s8t1, lZSBtf);
r25g itłSg/1, rzss/2);1260
(1260/|, 126012); 1261 (|26111, 126112); 1274 (1274/|, walĄ; 1275
i|275/1, 1275/2); 1469
(1469/1, 146912);1491 (149I/1, 1491t2); 1352 (13s2/1, 1352t}).

Działki przeznaczone pod przebudowę infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii:
- w obrębie 0004, jednostka ewidencyjna 260501 2 Fałków. itls;-1248"(I24{l1,
1248/2), 123515
(123516,1235/7);1231 (1231t1,1237/2);1265:1228; D69; rfto;127r;
1272;1273;1274 (rf14t1,
r27412); 1275 (127511,127st2); rz44 (1f44tr, tz44/2); r50r; 1482;148r;
1480; 1483; 1484; 1485;
1486; 1487; 1488; 1489; 1490; t49r (r4gUt, ragt?); t49z; 1478; 1477; 1476;
r475; t474; 1473;
1472;1471;1410;1460 1459; 1458 1457; 146r;1462; 1463; 1464;1465,1466; 1467;1468,;
1469;
1229 ; 1f27 ; 1f26132: 1225 ; I226tf4; t2Z6 tZI
;

_
_
_

przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
w nawiasie podano numery działękpo podziale'

pogrubionym drukiem zaznaczono numęry działęk przęznaczo\ych pod inwestycję, powstałe
w wyniku
podziału nieruchomości.
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