STAROSTA MIĘDZYRZECKI
UL.PRZEMYSŁOWA 2
66-300 MIĘDZYRZECZ
znak AB.6740.1.3.2021.DP

OBWIESZCZENIE STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 09-09-2021r.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1363 ze zm.)
zawiadamiam, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Pana Mateusza Mokwińskiego działającego w
imieniu i na rzecz zarządcy drogi - Burmistrza Międzyrzecza z siedzibą ul. Rynek 1, 66-300
Międzyrzecz, Starosta Międzyrzecki w dniu 09-09-2021r. wydał decyzję nr 5.2021 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej wraz z
odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu", dla:
Oznaczonych nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację przedmiotowej inwestycji drogowej :
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi geodezyjnemu;
- w nawiasie podano nr działki powstałej po podziale geodezyjnym;
- pogrubionym drukiem oznaczono działki niezbędne do realizacji inwestycji

I. Inwestycja realizowana będzie w liniach rozgraniczających teren dróg gminnych - jednostka ewid.
Międzyrzecz, obręb ewid. Międzyrzecz-1, działki nr ewid. 675/59, 675/30, 675/31 (675/136),
675/27 (675/134), 675/111, 675/51 (droga gminna nr 102104F - ul. Długa), 675/55 (droga gminna
nr 102104F - ul. Długa);
II. Postępowaniem w sprawie wydania decyzji objęte są również nieruchomości, lub ich części
niezbędne w celu budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym, i w
przypadku których nie następuje zmiana właściciela - obręb ewid. Międzyrzecz-1, jednostka ewid.
Międzyrzecz, działki nr ewid. 675/28, 675/29, 35/189 (droga gminna nr 102161F - ul. Ks. Inf.
Henryka Guzowskiego);
III. Postępowaniem w sprawie wydania decyzji objęte są również nieruchomości, lub ich części na
których zostanie przeprowadzona budowa zjazdów poza projektowanym pasem drogowym i w
przypadku których nie następuje zmiana właściciela - obręb ewid. Międzyrzecz-1, jednostka ewid.
Międzyrzecz, działki nr ewid. 675/106 i 675/8.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w
Międzyrzeczu, w sposób ustalony telefonicznie tel. 95 742 84 46 w godzinach urzędowania.

