Starosta Choszczenski

OBWIESZCZENIE
Starosta Choszczensld, dzialajqc na podstawie art. 1 Ifust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zaki'esie drog
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm,), zawiadamia, ze na wniosek z dnia 21.06.2018
r. (uzupelniony w dniu 26.07.2018 r.) Gminy Choszczno zsiedzib^ wChoszcznie przy ul.
Wolnosci 24, w dniu 14.09.2018 r. wydano decyzj? m- 2 o zezwoleniu na realizacj? inwestycji
drogowej pod nazw^ cyt.: ,,Przebudowa ulic Rybacldej oraz Obroncow Westerplatte"

wChoszcznie na dzia&ach m- 211/3, 219, 220, 221, 222/1, 223/3, 229/1, 230/4, 230/5, 232,
233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 234/1, 258/2, 258/3, 258/4, 259, 263/4 i 267/4 obr.0003
miasto Choszczno.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudow? i przebudow? drogi w ci^gu
ul. Rybacldej i ul. Obroncow Westerplatte w tym: przebudow? zjazdow, chodnikow
i skrzyzowan (m.in. ulicy Rybacldej z ul. Wolnosci), budow? zatoki autobusowej, przebudow?
irozbudow? miejsc postojowych dla samochodow osobowych, przebudow? jezdni, rozbiork?
odcinkow sieci kanalizacji sanitamej, deszczowej i wodoci^gowej, rozbiork? sieci oswietlenia

iodcinlcow linii elektroenergetycznych nN 0,4 kV i SN 15kV, budow? sieci kanalizacji
deszczowej, sieci kanalizacji sanitamej z przyl^czami oraz sieci wodoci^gowej wraz
z przebudowq. przyl^czy, budow? sieci oswietlenia, budow? linii elektroenergetycznych nN 0,4

kV i SN 15kV oraz przebudow? infrastruktury teletechnicznej.
Ww. decyzja zawiera rozstrzygni^cia w zakresie:
- zezwolenia na realizacj ? inwestycj i drogowej,
- zatwierdzenia proj ektu podzialu nieruchomosci,
- zatwierdzenia proj ektu budowlanego .
Nieruchomosci, wydzielone lini^ przerywan^ koloru niebieskiego (wskazane
w zal^czniku nr 1 do ww. decyzji), ktore dotychczas nie 34 wlasnosci^ Gminy Choszczno staj^
si^ z mocy prawa wlasnosciq Gminy Choszczno zdniem, wktorym ww. decyzja stanie sie
ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odr?bnej decyzji.
Zgodnie z art. 18 ust. Ie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drag publicznych w przypadku, w ktorym dotychczasowy wlasciciel lub
uzytkownik wieczysty nieruchomosci obj^tej decyzj^ o zezwoleniu na realizacj^ inwestycji
drogowej odpowiednio wyda t^ nieruchomosc lub wyda nieruchomosc i oprozni lokal oraz imie
pomieszczenia niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia:
1) dor^czenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o ktorej mowa w art. 17,
2) dor^czenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej
rygoru natychmiastowej wykonalnosci albo
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3) w ktorym decyzja o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej stala si? ostateczna
- wysokosc odszkodowania powi^ksza si? o kwot? rown^ 5% wartosci nieruchomosci lub
wartosci prawa uzytkowania wieczystego.

Z tresci^ ww. decyzji ijej zatqcznikami strony post?powania mog^ si? zapoznac w ci^gu
14 dni od dnia publicznego ogloszenia obwieszczenia w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego wChoszcznie tj. od godz. 730 do godz.1530 w Wydziale Budownictwa
mieszczqcym si? przy ul. Boleslawa Chrobrego 27A w Choszcznie (pokoj 207, II pi?tro, tel.

957651140).
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