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OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz 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 2020 r. poz. 1363),

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację, iż na wniosek z dnia 18.09.2020 r., złożony przez Pana Michała Majewskiego, 

Burmistrza Kościerzyny, występującego w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego,                
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu               
na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa drogi rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 214 Kościerzyna – 
Skorzewo od skrzyżowania  z ul. Oś. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta                       

w ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu „Budowa 
węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca 

kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim”,  

zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych – działkach:

A. Działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej:
powiat kościerski, gmina Kościerzyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
obręb 0012 Kościerzyna Wybudowanie  nr: 39/6, 39/7;
powiat kościerski, gmina miejska Kościerzyna  
obręb 0001 Kościerzyna nr: 69/1, 69/3 (z podziału dz. 69/2), 68/3 (z podziału dz. 68/2), 67/1, 
38/1, 38/8 (z podziału dz. 38/7), 71/1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
obręb 0005 Kościerzyna nr:  208/2, 174, 175/1 (z podziału dz. 175), 176/1 (z podziału dz. 
176), 193/1 (z podziału dz. 193), 193/2 (z podziału dz. 193), 186/3 (z podziału dz.186/2), 532, 
210/4 (z podziału dz. 210/3), 208/3;

B.  Działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz zjazdów: 
powiat kościerski, gmina Kościerzyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
obręb 0012 Kościerzyna Wybudowanie  nr: 37;
powiat kościerski, gmina miejska Kościerzyna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
obręb 0005 Kościerzyna nr:  188/4, 531, 528, 181/4, 193/3 (z podziału dz. 193), 192;

C. Działki stanowiące teren linii kolejowej:
powiat kościerski, gmina miejska Kościerzyna  
obręb 0001 Kościerzyna nr: 152/2, 70. 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3do
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W związku z powyższym informuję strony postępowania, właściwe organy 
administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących 
przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 
pod nr tel. 58-30-77-706.

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Infrastruktury

Janusz Woliński
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