
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 

administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 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.)

STAROSTA    NOWOSĄDECKI 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.05.2010 r., złożony do tut. Urzędu 26 maja 2010 r. przez 
Wójta Gminy Nawojowa   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej pn.: „Łącznik od drogi krajowej nr 75 
Branice – Brzesko - Muszynka Granica państwa do drogi powiatowej nr 75 Nawojowa – Bącza 
Kunina w miejscowości Nawojowa  - II etap: odcinek od Kaplicy cmentarnej do drogi powiatowej  
Nawojowa – Bącza Kunina ”.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach 
ewidencyjnych:

a.znajdujących  się  w liniach  rozgraniczających  teren  inwestycji  (w  odniesieniu  do 
nieruchomości,  które  podlegają  podziałowi  –  przed  nawiasem  podano  nr  działki,  która 
powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę objętą 
wnioskiem;  w  nawiasie  podano  numer  działki  przed  podziałem):  jednostka  ewidencyjna 
Nawojowa,  obręb Nawojowa  :  669/2  (669);  671/1  (671);675/25;  675/22;  657/19;  675/17; 
675/15; 675/13; 674/1; 673/1; 672/3; 670/1. 

b.znajdujących się  w wyznaczonych terenach,  dla których będzie  ustalony obowiązek 
dokonania  przebudowy  istniejących  sieci  teletechnicznej  (obowiązkiem  będą  objęte 
fragmenty  niżej  wymienionej  działek): 298/4;  297;  296  oraz  zmianę   przebiegu  sieci 
energetycznej na  działkach  695; 707;  696/4 .

Jednocześnie zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy 
w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu , ul. Strzelecka 1, II piętro , pokój 301, tel. nr 
18 41 – 41- 861  poniedziałek - piątek  w godz. 8ºº - 15ºº. 

Stosownie  do  art.  41  ustawy  Kodeks  postępowania  administracyjnego informuje  się,  że  
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  
tut.  organ o każdej  zmianie swego adresu,  a  w razie  zaniedbania tego obowiązku doręczenie  
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie  z  art.  49  Kodeksu  postępowania  administracyjnego doręczenie  uważa  się  za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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