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

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że wniosek z dnia 26.06.2019 r. Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wszczął postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 288”, na 

nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów:  

1. projektowany pas drogowy drogi krajowej nr 27: 

a) 9/2, 609, 9/4 (9/3) obręb 0009 Klępina, jednostka ewidencyjna Nowogród Bobrzański – 

obszar wiejski, 

b) 318/1 (318) obręb 0002 Bogaczów, jednostka ewidencyjna Nowogród Bobrzański – 

obszar wiejski, 

c) 319/1, 574/10, 574/13 (574/11), 650/2, 650/65 (650/62), 710/3, 710/14 (710/11), 710/15 

(710/12), 710/17 (710/12), 996/1, 996/2 obręb 0001 Nowogród Bobrzański, jednostka 

ewidencyjna Nowogród Bobrzański – miasto; 

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

996/2, 996/3, 996/4, 650/2 obręb 0001 Nowogród Bobrzański, jednostka ewidencyjna 

Nowogród Bobrzański – miasto; 

3. teren niezbędny do budowy dróg publicznych innych kategorii – droga wojewódzka nr 288:  

319/3 (319/2), 574/12 (574/11), 650/64 (650/62) obręb 0001 Nowogród Bobrzański, 

jednostka ewidencyjna Nowogród Bobrzański – miasto; 

4. teren niezbędny do rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do 

dalszego użytkowania:  

319/4 (319/2) obręb 0001 Nowogród Bobrzański, jednostka ewidencyjna Nowogród 

Bobrzański – miasto. 

 

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem. 
 

Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony  
do wglądu w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy  
ul. Jagiellończyka 8 – Wydział Infrastruktury, pokój 1404 – XIV piętro w godzinach pracy 
urzędu. 

Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałem 
oraz złożyć swoje uwagi i wnioski. 
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