
 

OBWIESZCZENIE  

Starosty Chrzanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. 

 
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 

z późn. zm.) 

zawiadamiam 

 
o wydaniu decyzji nr 1/2012 z dnia 15 lutego 2012r o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza 

w miejscowości Czyżówka” na działkach ewidencyjnych nr: działki objęte zakresem linii 

rozgraniczających teren inwestycji: 

 

621/47, 635/11, 546/14, 621/69 (621/46), 621/70 (621/46), 635/15 (635/12), 546/15 

(546/13), 546/16 (546/13), 538/84 (538/79), 538/85 (538/79), 538/83 (538/67), 548/2, 

548/3 (548/1), 538/91 (538/65), 538/92 (538/65), 538/93 (538/65), 538/94 (538/65), 

538/86 (538/79), 538/87 (538/79), 538/89 (538/63), 549/25, 549/38 (549/26), 538/66, 

538/69, 538/70, 538/80 (538/68), 532/7 (532/5), 532/6, 643/2, 644/4, 644/8 (644/3), 643/3 

(643/1), 644/6 (644/5), 

– obręb Czyżówka Jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski (w nawiasie podano 

numery działek przed podziałem) 

1607/5, 1310/5, 1607/4, 1302/2, 1607/3, 1310/8 (1310/3), 1310/7 (1310/3), 1310/6 

(1310/3), 1302/5 (1302/1), 1302/4 (1302/1), 1310/4, 1607/2, 1607/1, 1302/3, 1606/2, 

1606/4 (1606/3), 1303/7 (1303/5), 1606/6 (1606/1), 1305/3 (1305/1), 1305/2, 1608/2, 

1303/6, 

– obręb Myślachowice Jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski (w nawiasie 

podano numery działek przed podziałem) 

 

Starosta Chrzanowski zawiadamia, iż zgodnie z art. 11f ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tj. Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz.1194 z późn. zm.) z treścią decyzji można zapoznać się, 

w ciągu 14 dni od zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pokój 011 na parterze, w dniach 

pracy Urzędu, - godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 7
00

 – 16
00

, od wtorku do 

czwartku w godz. 7
00 

– 15
00

 i piątek w godz. 7
00

 – 14
00

. 

 

Znak sprawy: AGN.7330.5.2011.AK9 
 

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego 

za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Chrzanowskiego na adres: 

ul. Partyzantów 2, 32- 500 Chrzanów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

 

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla 

pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się 

obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego). 


