
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                        Pleszew, 24.04.2020r. 

                                           OBWIESZCZENIE  STAROSTY   PLESZEWSKIEGO 
 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     
 
Zgodnie z art.11 d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1474) zawiadamiam o wszczęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Gminy 
Gołuchów dla inwestycji polegającej na:        
                                       

                                    Rozbudowie drogi gminnej Gołuchów - Przekupów 
                                 

Wyżej wymieniona inwestycja wymaga przejęcia części nieruchomości, w związku z czym sporządzono mapy 
z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel.  
Przedmiotowa inwestycja obejmuje niżej wymienione nieruchomości: 
 - obręb ewidencyjny 302005_2.0003 Gołuchów, działki o nr ewid.: 174/2, 2035/2, 217/110, 217/63, 207, 186, 
185, 195, 184, 189/1, 183, 182, 197/1, 198/1.       

                                                                     
Postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej 
objęte są również poniższe nieruchomości, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela: 
 

– obręb ewidencyjny 302005_2.0003 Gołuchów, działki o nr ewid.: 15, 70, 181, 212/39. 
–  

Zgodnie z art. 11 d ust.9 i 10 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.   
 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, 
składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
 
Jednocześnie informuję, że Starosta Pleszewski na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia                           
z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii                              
(DZ. U z 2020r. poz. 491) wprowadził od dnia 16.03.2020r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu 
Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Ograniczone zostały osobiste wizyty klientów. We wszystkich sprawach 
prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa znajdujący się w Starostwie Powiatowym                        
w Pleszewie z pracownikami kontaktować się można wyłącznie telefonicznie (pod numerem telefonu 62 7429 
630)od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 –15:30, drogą emaliową (naczelnikab@powiatpleszewski.pl) 
lub przesyłać pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Bieżące informację dotyczące 
funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pleszewie dostępne są na stronach internetowych urzędu tj: 

https://www.powiatpleszewski.pl/ oraz https://bip.powiatpleszewski.pl/.   
 
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 Kodeks postępowania 

administracyjnego.                                                                                                                           
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