
*cyfry wytłuszczonym drukiem to numery geodezyjne działek przeznaczonych pod budowę drogi. W odniesieniu do 
nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem,  
w nawiasach numery działek powstałych po podziale.  

            Tomaszów Lubelski, dnia 27.05.2021 r.  

 
 
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO 

  
o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.5.Z.2019.KP w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111720L 
w miejscowości Kunki długości 585,37m z odcinkami 242,20m oraz 105,93m”.               
 

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) 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) zawiadamiam, że w dniu 20.08.2019 r. na wniosek 
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 drogi 
gminnej nr 111720L w miejscowości Kunki długości 585,37m z odcinkami 242,20m oraz 
105,93m”. 
 
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 
 wykonanie konstrukcji drogi klasy D z jednią i poboczami o przekroju szlakowym; 
 wykonanie zjazdów indywidualnych; 
 wykonanie remontu przepusty fi 60; 
 wykonanie oznakowania pionowego. 
 
 Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie 
jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą 
projekt budowlany. 
 
 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: działki nr geodezyjny   
273/20 (273/21, 273/22, 273/23, 273/24, 273/25, 273/26, 273/27, 273/28, 273/29, 273/30), 1173, 
1314 (1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4, 1314/5), 1315/5, 1181, Ark. nr 1 obręb nr 0003 Kunki, 
położonych w m. Kunki 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, 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. 


