
Treść ogłoszenia  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY KONIŃSKIEGO 
z dnia 2 grudnia 2014 roku  

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
                         
Na podstawie art. 11f ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z  2013 
r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a.” 
 
zawiadamiam  że Starosta Koniński wydał w dniu 1 grudnia 2014 r. decyzję znak 
PAB.6740.4.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa 
drogi gminnej Nieborzyn – Miłaczew, gmina Kleczew” obejmującej budowę drogi gminnej. 
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji zezwoleniu 
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej: 
 
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia: 
− przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi 
− w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale 
− tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji 

 

gmina Kleczew, obr ęb Nieborzyn:  
działka o nr ewid. 230, 190/4 (190/14, 190/15), 190/3 (190/ 12, 190/13). 
gmina Kleczew, obr ęb Miłaczew: 
działka o nr ewid. 23 (23/1, 23/2), 24, 109/3, 108/1 i 108/3, 117 (117/1 i 117/2). 
 
Jednocześnie informuję, że: 
− z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz z dokumentacją 

sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój 355 (tel. 63 240 32 33).  

− zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koninie i Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie i Urzędu Gminy i Miasta Kleczew oraz w 
prasie lokalnej. Upływ 14 dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane do 
publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia 
decyzji Starosty Konińskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym. 

 
 
 

 
STAROSTA KONIŃSKI 

 
Stanisław Bielik 


