B.6740.285.2020
z dnia 17.08.2020 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
Starosta Działdowski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Burmistrza Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, z dnia 08.06.2020 r.,
uzupełniony w dniu 30.06.2020 r., została wydana decyzja Nr 3/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:
„Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą”.
Inwestycja realizowana będzie na działkach:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
- jednostka ewidencyjna 280302_2 Działdowo, obręb 0014 Księży Dwór, działki nr: 41/32 (powstała z podziału działki 41/12), 41/34 (powstała z podziału działki
41/16), 59/13 (powstała z podziału działki 59/2), 60, 40/11, 40/15, 40/16, 94/6, 3093/3, 61;
- jednostka ewidencyjna 280301_1 Działdowo, obręb 0001 miasto Działdowo, działki nr: 2115/4, 2116, 2118/5, 2118/6, 2122/7, 2123/1, 2124/1, 2127/1, 2128/1,
2129/1, 2129/13, 2129/11, 2130/1, 2229/3, 2230/1, 2500.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Działdowie,
ul. Jagiełły 6/8, pokój nr 20A (poniedziałek - piątek 800 - 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni,
licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową
decyzją wyda tę nieruchomość niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.
W sprawie wydania nieruchomości należy zgłosić się do Burmistrza Miasta Działdowo, tel. 23 697 04 00, z dowodem osobistym i zawiadomieniem, gdzie
zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.
Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.
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