
O B W I E S Z C Z E N I E              
 

 Starosty Częstochowskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
na podstawie:
·         art.11a ust.1 oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 193, poz.1194  z późn. zm.)
·         art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamia się że:
na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 z dnia  14 04 2010 r. 

zostało wszczęte postępowanie
                              w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn
                                            „Obwodnica drogi DK-1 na odcinku Poczesna – Wrzosowa”
  Inwestycja prowadzona będzie na dz o nr ewid

obręb Nowa Wieś, gmina Poczesna -  406/3 k.m.4, 406/5 k.m.4, 406/6 k.m.4, 432 k.m.4

obręb Korwinów, gmina Poczesna - 2/3 k.m.1, 3/11 k.m.1, 4/5 k.m.1, 63/4 k.m.1, 63/6 k.m.1, 

82/1 k.m.1, 84/1 k.m.1, 84/2 k.m.1, 88/1 k.m.1, 142/16 k.m.2, 142/18 k.m.2, 142/20 k.m.2, 142/22 

k.m.2, 142/24 k.m.2, 142/26 k.m.2, 142/28 k.m.2, 142/30 k.m.2, 142/32 k.m.2, 158/19 k.m.2, 83 

k.m.1, 142/5 k.m. 2, 158/1 k.m.2obręb Słowik, gmina Poczesna - 194/1 k.m.1, 264/1 k.m.1, 271/1 

k.m.1,  64/6  k.m.1,  64/8  k.m.1,  210/1  k.m.1,  265  k.m.1,  59/1  k.m.1obręb  Wrzosowa,  gmina 

Poczesna -  1113/1 k.m.9, 381/6 k.m.4, 394/1 k.m.4, 1095/14 k.m.9, 395/4 k.m.4, 1126/2 k.m.9, 

408/1 k.m.4, 1125/3 k.m.9, 330/3 k.m.4, 331/1 k.m.

 Działki zakwalifikowane do użyczenia:

obręb Wrzosowa, gmina Poczesna – 330/1 k.m.4 obręb Nowa Wieś, gmina Poczesna – 433/1 
k.m.4, 429 k.m.4, 385 k.m.4, 384 k.m.4, 386 k.m.4 obręb Słowik, gmina Poczesna – 273 k.m.1, 
208 k.m.1, 209 k.m.1, 202 k.m.1, 200/7 k.m.1 obręb Poczesna, gmina Poczesna – 652 k.m.5 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 
14  dni od dnia publicznego ogłoszenia.       
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać się z 
aktami  sprawy,  uzyskać  wyjaśnienia  w  sprawie  oraz  składać  wnioski  i  zastrzeżenia  w  Wydziale  Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 pokój nr 205 drugie piętro. 
Rozdzielnik


