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OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO 
                                                                  z 2015-03-20 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 2003-04-10 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 687) 

Starosta Będziński 
zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z 2014-12-22, l.dz. 64204.2014, uzupełniony pismem z 2015-01-29, l.dz. 
5316.2015, została wydana decyzja z 2015-03-20 nr 2.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,BUDOWA DROGI 
GMINNEJ DOJAZDOWEJ ŁĄCZĄCEJ UL. PARKOWĄ Z UL. POLNĄ W SIEWIERZU”, która realizowana będzie na działce o numerze 
geodezyjnym: 
 

Lp. nr działki karta mapy obręb nr Księgi Wieczystej dotychczasowy właściciel 

1.  2739/4 21 Siewierz - 
Spółka dla Zagospodarowania 

Wspólnoty Leśno-Gruntowej w 
Siewierzu 

 

Oznaczenie działek objętych inwestycją, na których realizowana będzie infrastruktura techniczna związana z budową drogi (poza pasem drogowym): 

Lp. nr działki karta mapy obręb 
nr Księgi 

Wieczystej 
właściciel wykaz obiektów projektowanych na działce 

1. 2729 21 Siewierz - Skarb Państwa 

 
-przebudowa gazociągu oraz kabla 

oświetleniowego 
 

2. 2742 21 Siewierz - Skarb Państwa 
-przebudowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, wodociągu, gazociągu i remont 
nawierzchni drogi 

 

Wykaz działek podlegających podziałowi według poniższej tabeli: 

Stan po podziale 
Stan dotychczasowy 

działka przeznaczona pod drogę działka poza pasem drogi Lp
. 

nr działki 
karta 
mapy 

obręb 
powierzchnia 

m² 
nr działki 

karta 
mapy 

obręb powierzchnia m² nr działki 
karta 
mapy 

obręb 
powierzchnia 

m² 

1. 2739/2 21 Siewierz 48710 2739/4 21 Siewierz 2192 2739/3 21 Siewierz 46518 
 

Oznaczenie nieruchomości, według katastru nieruchomości, które stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego (Gminy 
Siewierz):  

Lp. 
aktualny nr 

działki 
karta mapy obręb nr Księgi Wieczystej dotychczasowy właściciel 

      1. 2739/4 21 Siewierz - 
Spółka dla Zagospodarowania 

Wspólnoty Leśno-Gruntowej w 
Siewierzu 

 

Wykaz działek podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i 
obowiązkiem przebudowy dróg innych kategorii: 

Lp. nr działki karta mapy obręb 
nr Księgi 

Wieczystej 
właściciel wykaz obiektów projektowanych na działce 

1. 2729 21 Siewierz - Skarb Państwa 

 
-przebudowa gazociągu oraz kabla 

oświetleniowego  
 

 2. 2742 21 Siewierz - Skarb Państwa 
-przebudowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, wodociągu, gazociągu i remont 
nawierzchni drogi 

 

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w 
Będzinie – Będzin ul. Ignacego Krasickiego 17, pokój 203. 

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Starosty Będzińskiego, w terminie 14 dni od: 
1) dnia jej doręczenia wnioskodawcy, 
2) ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia o wydaniu niniejszej decyzji na tablicach informacyjnych urzędów: Starostwa 

Powiatowego w Będzinie oraz Miasta i Gminy Siewierz, 
3) ostatniego dnia opublikowania obwieszczenia o wydaniu niniejszej decyzji na stronach internetowych urzędów: Starostwa 

Powiatowego w Będzinie oraz Miasta i Gminy Siewierz, 
4) dnia opublikowania obwieszczenia o wydaniu niniejszej decyzji w prasie lokalnej. 
 

Z upoważnienia Starosty Będzińskiego 

Dariusz Kruczkowski 

Naczelnik Wydziału Architektury 


