OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1716) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a.,
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana
Przemysława Dąbrowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW
nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku ZelgnoPluskowęsy”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
w nawiasach podano numery działek po podziale,
w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych
dla realizacji inwestycji.
1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:
Powiat: Toruński
Jednostka ewidencyjna 041502_2 Chełmża - gmina
Obręb 0020 Pluskowęsy: 37/1; 37/2; 37/4; 38/5; 38/6; 66/1; 140/1;
Obręb 0026 Witkowo: 94/1; 94/2; 94/4;
Obręb 0029 Zelgno: 226/1; 226/3; 226/2.
2. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Powiat: Toruński
Jednostka ewidencyjna 041502_2 Chełmża - gmina
Obręb 0020 Pluskowęsy: 66/2 (66/3, 66/4); 67 (67/1, 67/2); 71/2 (71/3, 71/4, 71/5); 71/1
(71/6, 71/7); 72/1 (72/3, 72/4); 72/2 (72/5, 72/6); 73/3 (73/8; 73/9); 73/2 (73/6, 73/7); 73/1
(73/4, 73/5); 74 (74/1, 74/2); 84/6 (84/9, 84/10); 84/1 (84/7, 84/8); 85 (85/1, 85/2), 86/2
(86/4, 86/5); 86/3 (86/6, 86/7); 87/1 (87/2, 87/3); 88/1 (88/2, 88/3); 89 (89/1, 89/2); 104
(104/1, 104/2); 140/2 (140/3, 140/4); 141/3 (141/5, 141/6);
Obręb 0029 Zelgno: 225/3 (225/4, 225/5); 224 (224/1, 224/2); 220 (220/1, 220/2); 219/2
(219/5, 219/6); 219/3 (219/7, 219/8).
3. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Powiat: Toruński
Jednostka ewidencyjna 041502_2 Chełmża - gmina
Obręb 0020 Pluskowęsy: 38/1; 171/1; 225/1;
Obręb 0029 Zelgno: 211.
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości

stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. poz. 491) wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Urząd nie przyjmuje klientów
(z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych). W przedmiotowej sprawie można się
kontaktować
z
pracownikiem
wyłącznie
mailowo
(email:
jbednarski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną (na
adres Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3,
85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa) bądź za pośrednictwem platformy
ePUAP. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowanie K-PUW w Bydgoszczy dostępne
są na stronie internetowej www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski.
- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek
B), pokój 113b na XI piętrze w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00 wyłącznie
po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej lub mailowo i tylko
w sytuacjach nadzwyczajnych, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje
podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych
ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych –
Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
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