Starosta Sandomierski
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

Sandomierz 05.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474
z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Starosta Sandomierski
zawiadamia,
- że w dniu 07.01.2020 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej p.n. "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
PĘCHÓW", na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
• 173, 187, 199/2 obręb ewidencyjny 022 Pęchów jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów
- działki położone w liniach rozgraniczających teren wchodzące w całości pod inwestycję,
• 109/2 (109/4, 109/3) – obręb ewidencyjny 0012 Klimontów jednostka ewidencyjna 260903_2
Klimontów,
160/2 (160/3, 160/4), 161/2 (161/3, 161/4), 162 (162/1, 162/2), 166 (166/1, 166/2),
167 (167/1, 167/2), 168 (168/1, 168/2), 169 (169/1, 169/2), 172 (172/1, 172/2), 171 (171/1, 171/2),
659 (659/1, 659/2), 175/1 (175/5, 175/6), 175/2 (175/7, 175/8), 176 (176/2, 176/1), 178 (178/1,
178/2) obręb ewidencyjny 022 Pęchów jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów
- działki położone w liniach rozgraniczających teren wchodzące w części pod inwestycję,
• 1519, 200/1 obręb ewidencyjny 0022 Pęchów, jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów
- działki położone poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję – na części działek
objętych obowiązkiem dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczano działki przeznaczone do przyjęcia na rzecz Gminy Klimontów.

Postępowaniem tym ponadto zostanie ustalona lokalizacja drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających
teren, nastąpi zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi - dotyczy
działek nr ewid. 109/2 (109/4, 109/3), 160/2 (160/3, 160/4), 161/2 (161/3, 161/4), 162 (162/1, 162/2),
166 (166/1, 166/2), 167 (167/1, 167/2), 168 (168/1, 168/2), 169 (169/1, 169/2), 172 (172/1, 172/2),
171 (171/1, 171/2), 659 (659/1, 659/2), 175/1 (175/5, 175/6), 175/2 (175/7, 175/8), 176 (176/2, 176/1),
178 (178/1, 178/2) zatwierdzenie projektu budowlanego.
Informuje się, że w przedmiotowym postępowaniu nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości
objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Gminy Klimontów tj. działki nr ewid. 109/3, 160/4, 161/4,
162/2, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 172/2, 171/2, 659/2, 175/6, 175/8, 178/2.

Nieruchomości stanowiące własność skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego,
objęte wnioskiem o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynność prawna dokonana
z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy
i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty publicznej
publikacji obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, Wydziale Architektury
i Budownictwa, ul. Mickiewicza 34, pokój 319 (III piętro) w godz. 730-1530 oraz składać uwagi
i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.
Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

