
OBWIESZCZENIE

Na podstawie 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. 11f ust. 3 - 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 złożony przez Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg w Nowym Sączu  z dnia 
02.02.2012 r., złożony do tut. Urzędu w dniu 02.02.2012 r. działającego jako pełnomocnik Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego,  w  dniu  05.06.2012  r.,  wydał  decyzję  Nr  2/D/11,  znak:  GB.II.6740.186.2012 o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej położonej w Krynicy-Zdroju i Tyliczu pn.: „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1512 Krynica-Zdrój  - Tylicz odcinek ul. Pułaskiego w m. Krynica Zdrój w km 
1+650,00 do 3+320,00”

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach: Krynica-Zdrój i Tylicz, 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 numer działki, która powstanie w 
wyniku zatwierdzenia  projektu podziału  i  będzie  przeznaczona pod drogę,  w nawiasie  podano nr 
działki przed podziałem):
 

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 (obowiązkiem objęte są  części niżej wymienionych 
działek) : 

- 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

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w 
tym w szczególności dotyczące:
1. Ustalenia lokalizacji drogi (określenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji),
2. Zatwierdzenia podziału nieruchomości (linie rozgraniczające stanowią linie podziału nieruchomości),
3. Oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Powiatu Nowosądeckiego
4. Ustalenia przebudowy istniejącej sieci infrastruktury technicznej,
5. Zatwierdzenia projektu budowlanego.

Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji stają się z mocy 
prawa  własnością  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dniem,  w  którym  decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji  drogowej  stanie  się  ostateczna,  za  odszkodowaniem ustalonym w odrębnej  decyzji  (dotyczy 
nieruchomości niebędących w dniu wydania ww. decyzji własnością Powiatu Nowosądeckiego). 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w  
zakresie dróg publicznych w przypadku,  w którym dotychczasowy właściciel  lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości  objętej  decyzją  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  odpowiednio  wyda  tę 
nieruchomość  lub  wyda  nieruchomość  i  opróżni  lokal  oraz  inne  pomieszczenia  niezwłocznie,  lecz  nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji – wysokość 
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania 
wieczystego.

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości są obowiązani udostępnić nieruchomość w 
celu wykonania ciągów, przewodów i  urządzeń związanych z przebudową istniejących sieci  technicznej 
uzbrojenia terenu. Obowiązek udostępnienia terenu podlega egzekucji administracyjnej.

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Nowosądeckiego w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1, II piętro, pokój 303, tel. 18 41 41 853 w poniedziałek, 
wtorek, czwartek, piątek w godz. 800 – 1500 (środa - dzień wewnętrzny).

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego 
za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. ogłoszenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania 
się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji  Starosty Nowosądeckiego,  zgodnie z art.  49  ustawy  Kodeks  
postępowania administracyjnego.
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