
 

Obwieszczenie 

Wojewody Lubuskiego 
IB-II.7820.14.2018.KKoł 

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U.2018.1474)  

zawiadamiam, że wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,  

66-400 Gorzów Wlkp., z dnia 20.09.2018 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 130 od węzła drogowego z drogą ekspresową S3 do skrzyżowania z ul. 

Chorwacką”  

na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu:  

1. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 130: 

2/1, 3/1 (3), 5/1, 6/9 obręb ewidencyjny 0001 Chwalęcice, jedn. ewidencyjna m. Gorzów 

Wlkp.; 

383, 190/1 (190), 251/193 (251/181), 182/128 (182/16), 182/126 (182/110), 182/109, 

182/111, 182/130 (182/112), 182/124 (182/105), 182/120 (182/117), 182/113, 182/122 

(182/116), 321/2 obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 

577/21 (577/10), 572/1 (572), 579/3 (579/2), 580/1 (580), 581/1 (581) obręb ewidencyjny 

0015 Santocko, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 

2. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 

182/127 (182/110), 183/1 obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów 

Wlkp.; 

3. teren niezbędny do przebudowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem 

drogowym: 

2/2  obręb ewidencyjny 0001 Chwalęcice, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 

4. teren niezbędny do przebudowy istniejących zjazdów poza projektowanym pasem 

drogowym: 

2/2, 6/16 obręb ewidencyjny 0001 Chwalęcice, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 

321/3 obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 

5. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych: 

236/9, 190/2 (190) obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 

572/2 (572) obręb ewidencyjny 0015 Santocko, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 

6. teren niezbędny do rozbiórki sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 

182/127 (182/110), 183/1 obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów 

Wlkp. 

      Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.  
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Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony  

do wglądu w godzinach od 7
30 

do 15
30

 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.  

ul. Jagiellończyka 8 w Wydziale Infrastruktury, pokój 1406 - XIV piętro.  

Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałem 

oraz złożyć swoje uwagi i wnioski. 
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