
 

 

 

                                           OBWIESZCZENIE  

                                STAROSTY  GNIEŹNIEŃSKIEGO 

     

Na podstawie art. 11f  ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.)  

                                                             zawiadamiam, że 

dnia 01.08.2018 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa 

układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec. 

Układ drogowy od ul. Słonecznej do ul. Osiniec”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

 

Inwestycja obejmuje  nieruchomości w liniach rozgraniczających (przed nawiasem podano numery działek ulegające 

podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod  

inwestycję): 

   dz. nr 5, ark.69 (5/1, 5/2)                                            / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno 

dz. nr 6/1, ark.69 (6/5, 6/6)                                         / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno  

dz. nr 12/3, ark.69 (12/16, 12/17)                               / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno 

dz. nr 12/4, ark.69 (12/14, 12/15)                               / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno  

dz. nr 12/13, ark.69 (12/20; 12/19, 12/18; 12/21)      / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno 

dz. nr 1/4, ark.72                                                         / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno 

dz. nr 1/5 ark. 72 (1/15, 1/16)                                     / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno  

dz. nr 3/12 ark.72                                                        / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno 

dz. nr 3/17 ark.72 (3/18, 3/19)                                    / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno 

 

Inwestycją objęte są również następujące nieruchomości, które nie podlegają przejęciu a przeznaczone są pod 

przebudowę innych dróg publicznych wraz z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu: 

dz. nr 3/13, ark.72                                                      / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno    

   dz. nr 3/16, ark.72                                                      / obręb 0001 Gniezno / jednostka 300301_1 Gniezno  

 

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża 

Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22 (tel. 61 424 07 33).   

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w 

terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zawiadomienie stron postępowania uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej oraz na 

stronach BIP i tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie i Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. 

  


