
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 (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., 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 
(Dz. U. Nr 193 z 2008 r.,  poz. 1194, z późn. zm.)

STAROSTA   NOWOSĄDECKI 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 02.02.2012 r. r, złożony do tut. Urzędu przez Dyrektora  Powiatowego 
Zarządu Dróg w Nowym Sączu działającego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 
dnia 13 lipca 2011 r. jako zarządcy realizowanej rozbudowy drogi powiatowej „ Nr 1512K Krynica-Zdrój – 
Tylicz”

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej  pn.: rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512K Krynica-Zdrój – Tylicz, odcinek ul. 
Pułaskiego w miejscowości Krynica-Zdrój w km. 1+650,00 – 3+320,00”

Projektowana  inwestycja  planowana  jest  do  realizacji  w miejscowościach Krynicy-  Zdroju  i  Tyliczu,  w 
powiecie  nowosądeckim,  w  województwie  małopolskim  na  niżej  wymienionych  działkach 
ewidencyjnych, w tym powstających w wyniku projektowanego podziału (w odniesieniu do nieruchomości, 
która podlega podziałowi:  przed nawiasem podano nr działki,  która powstanie  w wyniku zatwierdzenia 
projektu podziału i  będzie  przeznaczona pod drogę,  w nawiasie  podano nr  działki  przed podziałem)  w 
jednostce ewidencyjnej Krynica-Zdrój obręb: Krynica-Zdrój i Tylicz

1) znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 

a)  linie rozgraniczające drogę powiatową:

- jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój obręb Krynica-Zdrój

2352/2 (2352), 2354/2 (2354), 2355/2 (2355), 2356/4 (2356/1), 2356/6 (2356/2), 2357/4 (2357/2), 2362/2 
(2362), 2363/2 (2363), 2463/2 (2463), 2370/2 (2370), 2371/2 (2371), 2372/2 (2372), 2373/2 (2373), 2374/2 
(2374), 2375/2 (2375), 2376/2 (2376), 2384/2 (2384), 2385/2 (2385), 2386/2 (2386), 2388/2 (2388), 2389/2 
(2389), 2390/2 (2390), 2401/2 (2401), 2400/2 (2400), 2398/1 (2398), 2398/3 (2398), 2402/2 (2402), 2399/2 
(2399),  2397/2  (2397),  2396/2  (2396),  2395/2  (2395),  2394/2  (2394),  2421/4  (2421/2),  2419/2  (2419), 
2425/13 (2425/1), 2425/15 (2425/2), 2417/2 (2417), 2491/2 (2491), 2411/2 (2411), 2410/2 (2410), 2406/2 
(2406), 2405/2 (2405), 2404/5 (2404/4), 2404/7 (2404/4), 2403/1 (2403), 2403/3 (2403), 2404/9 (2404/3), 
2439/2 (2439),  2440/2 (2440),  2441/6 (2441/1),  2441/8 (2441/3),  2442/2 (2442),  2443/2 (2443),  2444/2 
(2444),  2445/1  (2445),  2445/3  (2445),  2446/5  (2446/3),  2447/2  (2447),  2451/2  (2451),  2452/2  (2452), 
2453/2 (2453),  2455/2 (2455),  na części  działki  drogowej nr  2456 nie  podlegającej  podziałowi  oraz  na 
działce 2446/2 przeznaczoną w całości pod inwestycję;

- jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój obręb Tylicz
1916/2 (1916), 1900/4 (1900/1) oraz na części działek drogowych nr 1915, 1918 i 1990/4 nie podlegających 
podziałowi;

b)  znajdujących się w wyznaczonych terenach  obejmujących tereny wód płynących: 

- jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój obręb Krynica-Zdrój:  część działki nr 2353 

2)  znajdujących się  w wyznaczonych  terenach,  dla  których  będzie  ustalony obowiązek  dokonania 
przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu: 

- jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój obręb Krynica-Zdrój:

2426, 2350, 2390, 2351, 2352/1 (2352), 2355/1 (2355), 2356/3 (2356/1), 2356/5 (2356/2), 2357/3 (2357/2), 
2362/1 (2362), 2363/1 (2363), 2463/1 (2463), 2364, 2370/1 (2370), 2371/1 (2371), 2372/1 (2372), 2373/1 
(2373),  2374/1  (2374),  2375/1  (2375),  2376/1  (2376),  2377,  2378,  2381,  2383,  2384/1  (2384),  2385/1 
(2385), 2386/1 (2386), 2388/1 (2388), 2389/1 (2389), 2402/1 (2402), 2399/1 (2399), 2395/1 (2395), 2421/3 
(2421/2),  2419/1  (2419),  2418,  2411/1  (2411),  2410/1  (2410),  2406/1  (2406),  2405/1  (2405),  2441/5 
(2441/1), 2452/1 (2452), 2453/1 (2453), 2446/4 (2446/3), 2397/1 (2397),  2425/12 (2425/1)



- jednostka ewidencyjna Krynica-Zdrój obręb Tylicz: 

1916/1 (1916), 1900/3 (1900/1), 

-  znajdujących  się  w  wyznaczonych  terenach   obejmujących  tereny  wód  płynących:  jednostka 
ewidencyjna Krynica-Zdrój obręb Krynica-Zdrój: część działki nr  2353

Jednocześnie  zawiadamia  się,  że  strony  postępowania  lub  ich  pełnomocnicy  legitymujący  się 
pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie 
Starostwa  Powiatowego  w  Nowym  Sączu,  ul.  Strzelecka  1,  II  piętro,  pokój  303a,  tel.  18  41-41-853 
poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1500, (środa dzień wewnętrzny).

Stosownie do art. 41 Kpa 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 tego pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

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


