
OBWIESZCZENIE 
Starosty Kłobuckiego 

 

Nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19 lutego 2016 r. 
 
 
 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 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst  z dnia 4 grudnia 
2015 r. poz. 23)   

 
z a w i a d a m i a  s i ę, 

 
że na wniosek Gminy Popów, wszczyna się postępowanie administracyjne               
w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 
drogi gminnej                     
- w  miejscowości Zawady, gm. Popów, na działkach ewidencyjnych 
oznaczonych nr 116/7, 117/3, 520/2, 541/11, 
- w  miejscowości Zawady, gm. Popów, na działkach ewidencyjnych 
oznaczonych nr  145/46, 145/48, 932/8, 934/4, 935/4, 145/44, 145/50, 932/10, 
935/6, 936/14, 116/11, 936/16, 936/12, 937/1, 117/7, 118/5, 118/3, 119/1, 120/3, 
121/1, 122/1 przed podziałem oznaczonych nr: 145/34, 145/32, 145/33, 145/31, 
932/6, 932/7, 934/2, 935/2, 936/7, 935/1, 116/3, 936/6, 117/5, 936/1, 937, 118/1, 
118/2, 119, 120/2, 121, 122. 
 
Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – drogi gminnej,  
dotyczy działek ewidencyjnych oznaczonych przed podziałem nr: 145/34, 
145/32, 145/31, 145/33, 932/6 – obręb Zawady, gm. Popów, po podziale                     
nr: 145/52, 145/54, 145/57, 145/45, 932/11– obręb Zawady, gm. Popów,  
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (jednolity tekst  z 2016 r. poz. 23)   zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    
Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane osoby prawne                
i fizyczne o możliwości przeglądania akt oraz składania w przedmiotowej sprawie 
uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana            
Pawła II 13 (pok. 131 II piętro) w terminie 7 dni od ostatniego dnia ukazania się 
powyższego obwieszczenia. 
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody              
i materiały. 
 
 

Z up. Starosty  
  Naczelnik Wydziału Architektury, 

Budownictwa i Urbanistyki 
           /-/ Aleksandra Michalak-Głąb 
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