
TMWSTA LOSZCZ 
29-100 Włoszczowa 

ul. Wiśniowa 10 
OBWIESZCZENIE 
z dnia 31.12.2021r. 

Na podstawie art. I if ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r, poz. 1363 
tj.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz j ego ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 tj.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) 

Starosta Wioszczowski 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.06.2021r. Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, 
reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa; 
w imieniu którego działa pełnomocnik: P. Jerzy Bajer - Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. 
Sp. k., ul. Dożynkowa 8c, 31-234 Kraków; 

wydana została decyzja w dniu 31.12.2021r. znak: AB.6740.2.2.2021.y o zezwoleniu na 
realizację  inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie wraz z przebudową  drogi 
powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno - 
Wola Świdzińska". 

Lokalizacja Inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków 
numerami działek: 

• nieruchomości nie ulegające podziałowi, przeznaczone pod realizację  inwestycji 
drogowej o nr, ew.: 
- 2649, 1250, 1900 - obręb ew. 0016 Oleszno, jednostka ew. Krasocin; 
- 269, 31/1, 33/1, 35/1, 37/1, 39/1, 41/1, 43/1, 45/1, 47/1, 49/1, 51/1, 52/1, 294, 78/4, 
270, 81/1, 82/6, 82/4, 82/8, 83/1, 84/1, 85/4, 85/5, 211/1 - obręb ew. 0023 Wola 
Swidzińska, jednostka ew. Krasocin; 
- 4474/1, 4473 - obręb ew. 0021 Swidno, jednostka ew. Krasocin; 

• nieruchomości ulegające podziałowi według projektu podziału przeznaczone pod 
realizację  inwestycji drogowej o nr ew.: 
-2648 (2648/1,2648/2), 1252 (1252/1, 1252/2), 1248/2 (1248/3, 1248/4), 1613 (1613/1, 
1613/2), 1612 (1612/1, 1612/2), 2623/2 (2623/61, 2623/62), 2623/10 (2623/63, 
2623/64) - obręb ew. 0016 Oleszno, jednostka ew. Krasocin; 
- 35/2 (35/3, 35/4), 41/2 (41/3, 41/4), 43/2 (43/3, 43/4), 45/2 (45/3, 45/4), 47/2 (47/3, 
47/4), 49/2 (49/3, 49/4), 283 (283/1, 283/2), 51/2 (51/3, 51/4), 78/5 (78/6, 78/7), 256 
(256/1, 256/2), 232/2 (23215,232/6), 233 (233/3,233/4),234 (234/3, 23 4/4) - obręb ew. 
0023 Wola Swidzińska, jednostka ew. Krasocin; 

• nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, działki niezbędne do przebudowy 
zjazdów i dróg innych kategorii o nr ew.: 

- 2647, 2648 (2648/1, 2648/2), 1245, 1246, 1251, 1306, 1607, 2171, 1606, 1604/4, 
1605/1, 1897, 2175, 2176/18, 2186/1, 2623/27, 2623/37, 2623/33, 2623/56, 2623/60, 
2623/43, 2623/48, 2623/52, 1898- obręb 0016 Oleszno, jednostka ew. Krasocin 
- 280, 282, 293 - obręb 0023 Wola Świdzińska, jednostka ew. Krasocin 



• nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, działki niezbędne do przebudowy 
elementów uzbrojenia technicznego o nr ew.: 

- 2648 (2648/1, 2648/2) - obręb 0016 Oleszno, jednostka ew. Krasocin 
- 280, 282, 256 (256/1, 256/2) - obręb 0023 Wola Świdzińska, jednostka ew. Krasocin 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają  podziałowi - przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg) drogi zostały 
oznaczone pogrubioną  czcionką. 
Decyzja o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej w szczególności: określa linie 
rozgraniczające teren i warunki lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości 
związany z lokalizacją  drogi, oznacza nieruchomości które stają  się  własnością  jednostki 
samorządu terytorialnego, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy 
drogi nieruchomości. 
Niniejszej decyzji został  nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje 
do niezwiocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, 
uprawnia Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, do faktycznego objęcia nieruchomości w 
posiadanie, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wydania przez tut. organ 
do wydania dziennika budowy. 

Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren staną  się  z mocy prawa własnością  
Powiatu Włoszczowskiego, z dniem, w którym decyzja stanie się  ostateczna. Za przyjęcie 
prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnych 
postępowaniach przez organ, który wydał  decyzję  o zezwoleniu na realizację  inwestycji 
drogowej. 

Zgodnie z art. 18 ust. łe pkt. 1 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 wycia nieruchomość  i opróżni lokal oraz inne 
pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż  w terminie 30 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia - wysokość  odszkodowania powiększa się  o kwotę  
równą  5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 
Stronami są  osoby legitymujące się  tytułem prawnym do nieruchomości będących 
przedmiotem postępowania. 
Strony z decyzją  mogą  się  zapoznać  w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pok. 307 w godzinach 
pracy urzędu, tj. poniedziałek: 7.30-17.30, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-13.30. 
Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej, 
zawiadomienie uważa się  za doręczone. 
W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, 
stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za 
pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego. 

Starosta Włoszczowski 
Dariusz Czechowski 


