
STAROSTA OPOCZYŃSKI                    Opoczno, 05.12.2018 r. 
      AB.67401.13.2018.AM  
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zgodnie z art. 11f ust. 3, 4 i 7 , art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 poz. 1474.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096) – zawiadamia się – że w dniu 05.12.20118r. 
Starosta Opoczyński na wniosek  Burmistrza Opoczna – wydał decyzję nr 10/2018 opatrzoną 
rygorem natychmiastowej wykonalności o zmianie ostatecznej decyzji nr 1/2018 z dnia 
06.04.2018r. o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi 
gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4 od km 0+000 do km 1+770 oraz od km 1+966,70 
do km 2+148,11 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w 
miejscowościach Kruszewiec, Kolonia Kruszewiec i Libiszów gmina Opoczno, powiat 
opoczyński  w związku z rozbiórką przejazdu w km 82,163 linii kolejowej nr 4. 

Zmiana dotyczy punktu VI w/w decyzji tj. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, 
według katastru nieruchomości, które staja się własnością Skarbu Państwa lub właściwej 
jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomości położone w całości w granicach 
lokalizacji drogi obręb 0012  Kruszewiec działki nr ewid. 284/2. Działka nr ewid 284/2  
położona  w obrębie 0012  Kruszewiec ulega podziałowi na : 284/3, 284/4, 284/5 
Działka o nr ewid. 284/5 objęta zostaje liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji  
i staje się własnością Gminy Opoczno, natomiast działki o nr ewid 284/3 i 284/4 znajdują 
się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi i pozostają własnością 
dotychczasowego właściciela. 

W pozostałym zakresie decyzja nr 1/2018 z dnia 06.04.2018r. nie zmienia się. 
Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą 

przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie 
prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( I piętro ) pokój nr 126 w godzinach od 
730  - 1530 

 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane w terminie czternastu dni od daty 

publicznego ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Opocznie , 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a Tel (044) 741 49-42,  e-mail budownictwo@opocznopowiat.pl 
Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych.  

Masz prawo do dostępu , sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.  Więcej informacji znajdziesz na stronie 
bip.opocznopowiat.pl  w zakładce ochrona danych osobowych 
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