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        Tomaszów Lubelski, dnia 29.09.2021 r.  

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO 

  
o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.1.Z.2020.KP w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi 
gminnej nr 111736L w miejscowości Majdan Sopocki Drugi o dł. 439,6m, od km 0+000 do 

km 0+439,6, placu manewrowego od km 0+439,60 do km 0+449,6 wraz z łącznikiem 
o długości 50,2 m od km 0+000 do km 0+050,2” 

 
Działając na podstawie art. 61, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 
ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm) zawiadamiam, że na 
wniosek Wójta Gminy Susiec, z siedzibą przy ul. Tomaszowskiej 2, 22-672 Susiec, wszczęto 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. 
„Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 111736L w miejscowości Majdan Sopocki Drugi 
o dł. 439,6m, od km 0+000 do km 0+439,6, placu manewrowego od km 0+439,60 do km 0+449,6 
wraz z łącznikiem o długości 50,2 m od km 0+000 do km 0+050,2”.  

 Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, 
przebudowę odcinka drogi od km 0+000 do km 0+439,6, budowę placu manewrowego od km 
0+439,60 do km 0+449,6 wraz z łącznikiem o długości 50,2 m od km 0+000 do km 0+050,2, 
budowa zjazdów, montaż i wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie 
oznakowania poziomego i pionowego, uporządkowanie terenu inwestycji. 

 Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie 
jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą 
projekt budowlany. 

 Działki objęte inwestycją: 1348/36, 1349/23, 371/2(371/10, 371/9), obręb nr 0007 Majdan 
Sopocki, położonych w miejscowości Majdan Sopocki Drugi, gm. Susiec* 

 Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można 
zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 
22-600 Tomaszów Lub., tel. 84 664 43 92, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od 
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona 
w oparciu o posiadane dowody i materiały. 
 
 
  

 


