
OBWIESZCZENIE

Na podstawie a11.1l f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji W zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22013 r., poz. 687), W zwiqzku z art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postqpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

STAROSTA OSWIECIMSKI
Zawiadamia 0 wydaniu w dniu 23 wrzeénia 2013 r. decyzji na realizacjq inwestycji
drogowej pn. ,,Bud0wa drég gminnych KD] (Willowa), KL2 i KD3 w Oéwiqcimiu”, na
Wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupeinionego W dniu 6 maja 2013 r. zgodnie Z Wezwaniem
Z dnia 8 kwietnia 2013 r.) zlozony przez Pana Piotra Nowak reprezentujqcego Firmq EKKOM
Sp. Z 0.0. z siedzibq W Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i — dzia1ajapeg0 W imieniu
Prezydenta Miasta Oéwiqcim z siedzibq W Oéwic-gcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upowaznienie
Nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.).
Inwestycja bgdzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oéwiqcim na nizej Wymienionych
dzia1kach ewidencyjnych znaj duj apych siq:
a) W liniach rozgraniczajqcych teren inwestycji (W odniesieniu do nieruchomoéci, ktéra

podlega podziaiowi — W nawiasach podano numery dzialek ulegajqcych p0dzia1oWi,
przed nawiasem podano numery dzia1ek przeznaczonych pod przedmiotowq inwestycjQ)I
obrqb Stare Stawy — 343/13, 343/27, 346/19, 346/20, 346/38 (346/25), 346/40 (346/26),
351/28, 351/31, 351/34, 351/38, 352/21 (352/3), 358/16 (358/9), 358/19 (358/15), 468/8
(486/7), .

b) W Wyznaczonych terenach, dla ktérych ustala sic; obowiqzek dokonania przebudom
istniejgcej sieci uzbrojenia terenu na niZej Wymienionych dzialkach ewidencyjnych, lub
ich czqéciach 0 numerach: jednostka ewidencyjna Oéwiqcim — miasto, obrqb Stare Stawy
— 289/122, 289/129, 289/130, 346/15, 351/20, 351/24, 351/26, 351/40, 351/41, 351/47,
352/6, 359/6.

Decyzja zawiera rozstrzygniqcia W zakresic udzielenia zezwolenia na realizacjq W/W
inwestycji drogowej, W tym W szczegélnoéci dotyczqce:

0 okreélenia linii rozgraniczajqcych teren inwestycji,
0 oznaczenia nieruchomoéci Wed1ug katastru nieruchomoéci, ktére pozostajq Z mocy

prawa Wiasnoéciq Gminy Miasto Oéwiecim, z dniem W ktérym W/W decyzja stanie siq
ostateczna,

0 zatwierdzenia podzialu niemchomoéci,
Q zatwierdzenia projektu budowlanego,
0 zezwolenia na Wykonanie obowiqzku przebudowy istniejqcej sieci uzbrojenia terenu

i okreélenia ograniczenia W korzystaniu z nieruchomoéci na czas realizacji tego
obowiqzku,

v Wymagafi dotyczqcych nadzoru na budowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy 0 szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji W zakresie drég publicznych W przypadku, W ktérym dotychczasowy W1aéciciel
lub uzytkownik Wieczysty nieruchomoéci 0bjQ'[6j decyzjq 0 zezwoleniu na realizacjq
inwestycji drogowej odpowiednio Wyda tq nieruchomoéé lub Wyda nieruchomoéé i 0pr<'>Zni
lokal oraz inne pomieszczenia niezW1ocznie, lecz nie péiniej niZ W terminie 30 dni od dnia:




