
Kof buszowa, 20.06.2018 r.

. ZAWIADOMIENIE
" Na podstawie art. I lf ust. 3 ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49
ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz.23) ;

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

ZAWTADAMIA

, 
. wydaniu decyzji Nr DllVlLhS z dnia 20.06.2018r.

. (znak sprawyz A8.6747.4.2.2OL81

dla Burmistrza Kolbuszowej z siedzibq: ul. Obro6c6w Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa o zezwoleniu na

reafizacjq inwestycji drogowej p.n.: ,,,,Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R

Kolbuszowa G6rn!-Wojk6w Dolny od km. O+ 000 do km 1+800,00 " w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa,
powiat kolbuszowSki,

l. DZlAtKl W CALOSCI WCHODZACE POD INWESTYOE (polo2one w liniach rozgraniczajqcych teren
inwestycji) obrqb 0009 Kolbuszowa G6rna: 11,84/2, L\57 /4, tI73/3;
2. DZlAtKt DZIELONE POD INWESWCJE (polo2one w liniach rozgraniczajqcych teren inwestycji)- obrqb 0009
Kolbuszowa G6rna:

t!s7/7(tts7ls,'Lts716, t!s7/7l,, trs6/3 (175616, 1.1.s6/71, tts6/4 (tts6l8, L!56/91, tLs6/L4 (LLs6/16,
1rs6lt7l, 11.s6/L5 (L1.s6/18, trs6lt9l, 1205 (1205lt, L2Os/2), 1158 (tLs8lt, Lts8,lz, tt58/31, t2O4
(tzo4lt, L2O4/21, tt6L/2, (!r6t/r!, rt6tlt2), tL6t/3(!L6L/L3, LL6tlt4), t1,6L/4 (L167/Ls, L!6u761,
Lt6Lls(tt6t/7,:.LL6Ll8l, Lt6L/6l1L6L/9, tL67lLOlt2O3/L(t20313, t2O3/41, L2O3/2(t2O3ls, 1203/6l,,
7164(Lt64lt, rt64/2), L2O2(!2O21L,1202/2l,,1165 (1165/t, tt65/21, t21t (rz0tlt, tz'L/zl,, LL66 (Lt66lt,
1L66/21,1200 (i2OO/L, L2OO/21, t767 /7 (1t67 /3, LL67l4l, LL67 /2 (tt67 /s, Lt6716l, !199 (tLgglr, 7L99/2),
1193(1198/L, tL98/2), 1169 (1169lt, tL69/21, LLs6/2 (LLs6l3, Lt96/4), Ltgs/2 (t19s13, L19s/41, 1.L94/2

ltL94l3, t!94/41, tL72/1 (tL7216, 1.172/71, tL93/2(Lt9313, 7793/4l,, 7L72/2(tt72/8, tt72/91,
L192/2(tL9213,-L192/4l', L172/3 (tL72lt', tl72/17',1, !L9L/2 (1-19t13, t19t/41, L772/4 (t!721t2, tt72/13),
lLso/z (tLsol4l; L:rgo/s), tt88/7 (t18818, r!881il, rr87/2 (tL8713, LL87/4],, Lt86/2 (Lt8613, 7786/41,
ttss / 2 (tt8s | 3,: LLss / 4l

(w nawiasie wskazano dzialki po podziale, wytluszczonq czcionkq zaznaczono dzialki powstale w wyniku
podziafu, przeznaczone pod inwestycjq i przechodzqce na wlasno6i inwestora).

3. DZfAtKl PRZEWIDZIANE POD OBIEKTY BUDOWIANE (czasowe zajecie) I15t/4, LL56/72,715617 (1156/3),
1.1s6/s (77s6/4i, Lts6/r6 (LLs6/741, tLs6/18 (rts6/Lsl, tLsT/3, 11s7/7 (t7s7/71, L!s8/g (11s8), 716L/7
(1.76L/5), Lt6L/9 (L767/6), 1.167/5 (71,67/2), 7768, LL69/2(11691, tt7o, 777t, 7L72/7 (LL72/t),
1,L72/73(1,172/4), Lt72/5, Lt7311., tL73/5,1173/6, !173/7, rL74/3,1,174/4,1174/5 LL74/2, Lt83/2,7185/4
(718s/2), tt86/4 (rL86/21, Lt87/4 (tt87/21, 7188/9, 1]-].88/7l,, tL88/s,1190/s(119O/21, 1.L9t/4 (179L/21,
1.t92/4 (L192/21, LL93/4 (7t93/21, 1L94/4 (LL94/21, LLgs/  (719s/21, tt96/4 (7196/2l,, Lt97/4, rt97/3,
ttgT/2, Ltgg/2:$rgg), 12oo/2 (1200), t2ot/2 (1201), 1202/2 (t2o2l, t2o3/6 (t203/2'), t2O3/4 (12O3/t),
1204/2 (t204],, \2Os/2 {120s)
(w nawiasach wskazano dzialki przed podzialem)

Decyzja zatwierdza jednocze5nie podzial nieruchomoici na potrzeby przebudowy, rozbudowy drogi
i nadaje jej rygol natychmiastowej wykonalno5ci.

i
Z tre(;ci4 decyVji mo2na zapoznal sig w poniedzialki od 800 do 1600, za| w pozostale dni pracy Urzgdu

w godz. 7ro - l5ro w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego - Kolbuszowa,
ul. I I Listopada 10, pok6j 313.

Pouczenie o pr,4ystuguj4cych Srodkach odwolawczych zawarte jest w w/w decyzjj.

iOtrzymujq: ' e
l. Strony postgpowania wg odrgbnego wykazu pozostajqcego w aktach sprawy wyc
2. Na. , 
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