
OBWIESZCZENIE
Starosty Kartuskiego

z dnia 2017-09-05
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku,

1257) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1496) oraz art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332)

Starosta Kartuski
zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Budowa drogi gminnej w ramach zadania „Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz
z trasami dojazdowymi. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Kartuzy. 

Odcinek w Burchardztwie”

na wniosek z dnia 30.06.2017 r. (uzupełniony dnia 03.08.2017 r.) zarządcy dróg publicznych:
Burmistrza Kartuz, 
w imieniu którego występuje Pan Mateusz Jezierski

Teren zamierzenia budowlanego obejmuje nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:
• budowa układu drogowego na terenie działek o nr ew. gr. 179/11 (179/6), 176/13 (179/10) – obręb Mezowo,

gmina Kartuzy
* w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości 

Niniejsza  tabela  wskazuje  działki  objęte  projektowanym  podziałem  i  działki  nie  objęte  podziałem  tzn.  w  całości
przeznaczone pod inwestycję drogową. 

L.p. Działki planowanej inwestycji drogowej Działki objęte projektowanym podziałem Działki w całości lub części
zajęte pod drogę

Nr ewid. Powierzchnia
w ha

KW Działki zajęte pod
inwestycję

Działki pozostające we
władaniu dotychczasowych

właścicieli

Nr ewid. Powierzchnia
w ha

Nr ewid. Powierzchnia
w ha

Nr ewid. Powierzchnia
w ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9
OBRĘB MEZOWO, GMINA KARTUZY

1 179/6 0,2200 GD1R/00037691/1 179/11 0,0838 179/12 0,1400
2 179/10 3,6059 GD1R/00039396/7 179/13 0,0811 179/14 3,5248

Załączone do wniosku materiały można przeglądać w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach ul. 3 Maja 2/4, gdzie można wnosić uwagi i zastrzeżenia do tego wniosku w terminie 7 dni od dnia publicznego

ogłoszenia, w godzinach pracy urzędu (tel. 058-681-34-16).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


