
                                                                      OBWIESZCZENIE   
           o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  ul. Śląska  w Dęblinie   

 
                                                                                                                            Ryki, dnia 25 marca 2022 r. 
Starosta Rycki 
ul. Wyczółkowskiego 10A, 
08-500 Ryki 
 
 

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY RYCKIEGO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 
 
          Na podstawie art. 11f, ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176), 
 
                                                                             Starosta Rycki 
 
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że wydał na rzecz Burmistrza Miasta Dęblin decyzję nr 
AB.6740.2.2022 z dnia 24 marca 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:„Rozbudowa 
drogi gminnej 103015L- ul. Śląska w Dęblinie odc. km 0+013,7-0+374,48” 
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekt podziału 
nieruchomości na potrzeby inwestycji. 
 
W/w decyzja zawiera oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana 
będzie inwestycja, nieruchomości podlegają podziałowi, oraz nieruchomości , które z mocy prawa staną się 
własnością Gminy Dęblin. Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę 
Ryckiego w odrębnych decyzjach. 
 
Strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji  
w Wydziale Architektury i Budownictwa , przy ul. Wyczółkowskiego 10A,08-500 Ryki (pokój 202), 
 w godzinach pracy Urzędu ( od poniedziałku do piątku od 7

30
 do 15

.30
). 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego, za pośrednictwem 
Starosty Ryckiego w terminie 14 dniu od dnia doręczenia lub zawiadomienia o wydaniu decyzji . Zgodnie  
z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze 
obwieszenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszenie ( w niniejszym przypadku uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia) 
 
Zawiadomienie w drodze obwieszenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w Starostwie Powiatowym 
w Rykach, Urzędzie Miasta Dęblin,Urzędzie Miasta w Rykach,  Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów 
oraz w prasie lokalnej. 
 
 
 

Starosta Rycki      
/-/                 

Dariusz Szczygielski 
 
 

 
Opracowała  : Dorota Nowak-Drzazga   


