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O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art.11f ust.3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 
ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 23 grudnia 2016 r. przez pełnomocnika Gminy Miasta Rybnika Pana Janusza Franiczek, Prezydent Miasta Rybnika 
w dniu 24 marca 2017 r. wydał decyzję nr 212/6740/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:
„Przebudowa ulicy Antoniego Woryny w Rybniku”.
Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości oraz projekt budowlany.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja obejmuje działki o numerach: 
84/18, 676/8, 1060/8, 1558/8, 1098/8, 1107/8, 1092/8, 1143/8, 1141/8, 1140/8, 1139/8, 1043/8, 1821/202, 1863/197 i 1093/8, obręb ewidencyjny 0125 Zamysłów.

 2) Działki powstałe w wyniku podziału:
Lp.
Nr działki
Stan po podziale
Obręb
Nr obrębu


pod drogę
pozostałe



1093/8
1722/8
1723/8
ZAMYSŁÓW
0125

Nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miasta Rybnika, z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna: 
Lp.
Nr działki
Nr działki pierwotnej
Obręb
Gmina

1722/8
1093/8
0125 ZAMYSŁÓW
Gmina Miasta Rybnik

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:
Lp
Nr działki (po podziale)
Nr działki pierwotnej
Pow. zajętości terenu
[m2]
Zakres prac

Określenie ograniczeń 
w korzystaniu 
z nieruchomości
1.
nie dotyczy
84/18
33,00
droga
przebudowa drogi
2.
nie dotyczy
676/8
8,00

droga
sieć energetyczna
przebudowa drogi
budowa sieci uzbrojenia terenu
3.
nie dotyczy
1143/8
3,00
sieć energetyczna
budowa sieci uzbrojenia terenu
4.
nie dotyczy
1141/8
14,00
sieć energetyczna
budowa sieci uzbrojenia terenu 
5.
nie dotyczy
1140/8
7,00
sieć energetyczna
budowa sieci uzbrojenia terenu 
6.
nie dotyczy
1139/8
12,00
sieć energetyczna
budowa sieci uzbrojenia terenu 

  7.
nie dotyczy
1043/8
0,3
sieć energetyczna
budowa sieci uzbrojenia terenu 
  8.
nie dotyczy
1821/202
150,0

kanalizacja deszczowa
budowa sieci uzbrojenia terenu
  9.
nie dotyczy
1863/197
7,0
kanalizacja deszczowa, 
budowa sieci uzbrojenia terenu
10.
1723/8
1093/8
5,5

sieć energetyczna
budowa sieci uzbrojenia terenu

Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji: nie dotyczy.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się 
w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 
nr 59 (parter) lub telefonicznie (032) 43 92 059.
 
     Zgodnie z art. 18 ust 1e ustawy cytowanej na wstępie, dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności albo od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się 
o kwotę równą 5%  wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1f ustawy j.w., w przypadku, gdy decyzja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się 
o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.













