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O B W I E S Z C Z E N I E 
Starosty Krośnieńskiego 

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), 

zwanej „specustawą drogową”, zawiadamiam, że w dniu 7 lipca 2022 r. zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne na wniosek:  

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia 

budowlanego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 w km 2+252,57 - 2+321,04      

z włączeniem do drogi powiatowej Rogi-Lubatówka-Lubatowa P2001R wraz z: rozbiórką i budową 

mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka, budową niezbędnych umocnień koryta potoku w obrębie 

przyczółków, rozbiórką i budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału 

technologicznego i przebudową sieci telekomunikacyjnej - w Lubatowej”, na działkach lub ich 

częściach, planowanych do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jak niżej:  
 

Działki przeznaczone pod inwestycję, podlegające podziałowi 

na podstawie art. 12 ust. 1 specustawy drogowej 

jednostka ewidencyjna: 180703_5 Iwonicz-Zdrój-G, obręb: 0002 Lubatowa 
 

Działki pierwotne 
Działki wydzielone 

pod pas drogi gminnej 

Działki wydzielone  

o dotychczasowym przeznaczeniu 
 

Numer 
Powierzchnia 

[ha] 

 

Numer 
Powierzchnia 

[ha] 

 

Numer 
Powierzchnia 

[ha] 

869/2 0,3553 869/3 0,0113 869/4 0,3440 

1199 0,0627 1199/1 0,0154 1199/2 0,3440 

1200/1 0,2358 1200/3 0,0008 1200/4 0,3440 

3661 0,2114 3661/1 0,0244 3661/2 0,3440 

 

Działka przeznaczona pod pas drogi gminnej lecz nie wymagająca podziału: 883. 

Działka wód płynących częściowo zajęta pod inwestycję: 3467. 

Działki, z których korzystanie będzie ograniczone, w związku z przebudową sieci uzbrojenia 

terenu: 1199/2 (1199), 1200/4 (1200/1), 3660.  

Działka, której korzystanie będzie ograniczone, w związku z budową urządzeń wodnych:       

3661/2 (3661).  

Działka, której korzystanie będzie ograniczone, w związku z przebudową drogi powiatowej: 3644/2.  
 

O rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu 

na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli                       

i użytkowników wieczystych wymienionych działek na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 

Ponadto informacja - obwieszczenie o rozpatrywaniu sprawy zostaje wywieszone na tablicach 

informacyjnych Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju i w Starostwie Powiatowym w Krośnie oraz 

w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 

14 dni, a także w prasie lokalnej.  

Strona może w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia zapoznać się z aktami 

sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia w Wydziale 

Architektury, Budownictwa i Środowiska - Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 

pokój nr 606, telefon kontaktowy: 13 43 75 761.  

                                                                                                 Z up. STAROSTY 
 

                                                                                                   Katarzyna Staroń-Wilk 

                                                                                                      Naczelnik Wydziału 

                                                                                         Architektury, Budownictwa i Środowiska 


