
OBWIESZCZENIE  STAROSTY  SKIERNIEWICKIEGO 
 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 
 
 

                Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.             
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r – Kodeks postępowania administracyjnego 
(jednolity tekst ustawy Dz. U. z dnia 27 lutego 2013 r., poz. 267) zawiadamia 
się, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. wydana została decyzja Starosty 
Skierniewickiego  Nr 2/2013 udzielająca Wójtowi Gminy Kowiesy, zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie drogi lokalnej do 
parametrów drogi gminnej, kategoria drogi G – gminna, klasa drogi L - lokalna 
od kilometra 0 + 014,00 do kilometra 0 + 965,80 na terenie działek o nr ew.  
102, 154, 196/4, 206/8, 101/4, 103/4, 148/2, 155/2, 189/6, 267/5                        
w miejscowości Zawady gm. Kowiesy;  która obejmuje: 
- rozbudowę drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej wraz ze zjazdami; 
- przebudowę sieci wodociągowej; 
- przebudowę sieci telekomunikacyjnych ; 
- przebudowę linii napowietrznej 15 kV i stacji 15/04 kV; 
  oraz przebudowę linii napowietrznej 0,4 kV na działkach nr ew. 205/10, 267/6,      
  205/3, która znajduje się  poza  liniami  rozgraniczającymi teren inwestycji.                                                
                
Decyzji tej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. 
 

                 Zakresem inwestycji objęte są działki, położone w powiecie 
skierniewickim ziemskim, jednostce ewidencyjnej Kowiesy – w obrębie 
ewidencji gruntów 27 Zawady. 
 

I. Numery działek położonych w części w liniach rozgraniczających 
teren inwestycji, objęty projektem podziału: 
obręb 27 Zawady:  101/2 (101/4*,  101/3);  103/3 (103/4*,  103/5);  
148/1  (148/2*,  148/3);  155/1 (155/2*,  155/3); 189/4 (189/6*,  
189/5); 267/4 (267/5*, 267/6); 

 

Oznaczenie numerów ewidencyjnych działek: 
                   X    - numer ewidencyjny działki dla której niniejszą decyzją zatwierdzono   
                            podział nieruchomości, 
                   X*  - numer ewidencyjny działki, powstałej wskutek podziału nieruchomości  
                            zatwierdzonego niniejszą decyzją , położonej w liniach rozgraniczających  
                            teren inwestycji, która z mocy prawa z dniem, w którym niniejsza decyzja   
                            stanie się ostateczna, stanie się własnością Gminy Kowiesy, za                       
                            odszkodowaniem ustalonym w odrębnej  decyzji przez organ, który wydał    
                            decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 



                    X   - numer ewidencyjny działki, powstałej wskutek podziału nieruchomości  
                            zatwierdzonego niniejszą decyzją, położonej  poza liniami  
                            rozgraniczającymi teren inwestycji, która pozostaje własnością  
                           dotychczasowego właściciela. 

 

II. Numery działek objęte niniejszym opracowaniem:  102, 154, 196/4, 
206/8, 101/2,  101/4, 103/3, 103/4, 148/1, 148/2, 155/1, 155/2, 189/4, 
189/6, 267/4,  267/5, 267/6, 205/10, 205/3. 

 
 
                 W związku z powyższym z treścią decyzji strony mogą zapoznać się 
w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego       
w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 132, I piętro, w godzinach 
pracy urzędu  (tj. 8.00 – 16.00 oprócz środy). 
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

 
Od   decyzji   przysługuje   stronom   prawo  wniesienia  odwołania  do  

Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego w terminie 
14 dni od dnia zawiadomienia.      
 
 
                                                                                    S T A R O S T A 
 
                                                                                  MIROSŁAW BELINA 
 
 
        


