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OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO 
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 
 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1496.) oraz art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257.) – zawiadamia się - 
że na wniosek z dnia 22.08.2018r.  wraz z uzupełnieniem z dnia 16.10.2018r. Pana Roberta Łopusiaka 
działającego z upoważnienia Burmistrza Drzewicy - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii 
kolejowej nr 4 od km 2 + 148,11 do km 2 + 189,44 wraz z jej kontynuacją od km 0+70,53 do km 0+526,66 wraz z 
budową i przebudową i remontem niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowościach Idzikowice gm. 
Drzewica, powiat opoczyński  w związku z rozbiórka przejazdu w km 82,163 linii kolejowej nr 4. 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą 
projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany . 

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w 
Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  
(I piętro) pokój nr 126  

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego 
ogłoszenia. 
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości powstałe w wyniku podziału: 
Kolumna A - numer ewidencyjny działki przed podziałem 
Kolumna B - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami 
rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji 
Kolumna C - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza 
liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela 
 

Lp. A B C 

Obręb  0006 IDZIKOWICE  

1.  117 117/1 117/2 

2.  120 120/1 120/2 

3.  123 123/2 123/1, 123/3 

4.  126 126/2 126/1, 126/3 

5.  129 129/2 129/1, 129/3 

6.  132 132/1 132/2 

7.  135 135/1 135/2 

8.  149 149/1 149/2 

9.  150 150/1 150/2 

10.  151 151/1 151/2 

11.  152 152/1 152/2 

12.  153 153/1 153/2 

13.  154 154/1 154/2 

14.  155 155/1 155/2 

15.  156 156/1 156/2 

16.  378 378/1 378/2 

17.  379 379/1 379/2 

18.  380 380/1 380/2 

19.  381 381/1 381/2 

20.  382 382/1 382/2 

21.  383 383/1 383/2 

22.  384 384/1 384/2 

23.  385 385/1 385/2 

24.  386 386/1 386/2 

25.  387 387/1 387/2 

26.  388 388/1 388/2 



27.  389 389/1 389/2 

28.  390 390/1 390/2 

29.  391 391/1 391/2 

30.  2126 2126/1 2126/2 

 
 Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji 

obręb 0006 Idzikowice działka nr ewid. 2118 

 Liniami rozgraniczającymi teren inwestycji objęte są również fragmenty działek: 
w obrębie 0006  Idzikowice  fragment działki nr ewid. 160/9, 160/5, 160/4– teren kolejowy 

 
 Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

zapewnia Inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz 
czasowego ogranicza sposób korzystania z nieruchomości: 

a) w wyznaczonym terenie, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku budowy sieci uzbrojenia 
terenu, zgodnie z przepisem art. 11f. ust. 1 pkt 8e ww. ustawy,  
na częściach działek o numerach (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi  - przed 
nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i jest 
przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem) :  
obręb nr 0006 Idzikowice :  160/9 

b) w wyznaczonym terenie, dla którego istnieje potrzeba ustalenia obowiązku przebudowy i budowy 
zjazdów, zgodnie z przepisem art. 11f. ust. 1 pkt 8h ww. ustawy, na części działek o numerze:  
obręb nr 0006 Idzikowice :  126/1, 129/1, 129/3, 132/2, 135/2, 381/2, 382/2, 123/1 

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi 
Anna Milczarczyk (044) 741 49 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Opocznie , 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a Tel (044) 741 49-42, 
 e-mail budownictwo@opocznopowiat.pl 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych.  

Masz prawo do dostępu , sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.  Więcej informacji znajdziesz na stronie bip.opocznopowiat.pl  
w zakładce ochrona danych osobowych. 
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