
Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 

 
Obwieszczenie 

Wojewody Lubuskiego 
IB-II.7820.22.2012.AAnt 

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 (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 193, 
poz. 1194 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Haliny Szamotulskiej – Zastępcy Dyrektora 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. 
Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, działającej w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych 
pn: 
 

„Budowa zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów 
w związku z budową autostrady A-2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl” 

 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących projektowany pas drogowy autostrady A-2, 
oznaczonych jako działki o nr ew. gr.: 

a) 80/1 – obręb ewidencyjny nr 0056 Bielice, jednostka ewidencyjna Torzym – obszar wiejski, 
powiat sulęciński; 

b) 29/9(29/7) – obręb ewidencyjny nr 0070 Pniów, jednostka ewidencyjna Torzym – obszar 
wiejski, powiat sulęciński; 

c) 7108/8(7108/5) – obręb ewidencyjny nr 0064 Grabów, jednostka ewidencyjna Torzym – 
obszar wiejski, powiat sulęciński; 

d) 410/2(410/1), 408/7(408/5), 118/3(118/2) – obręb ewidencyjny nr 0003 Lubrza, jednostka 
ewidencyjna Lubrza, powiat świebodziński; 

e) 655/1(655), 661, 380/4(380/3), 397/2 – obręb ewidencyjny nr 14 Chociszewo, jednostka 
ewidencyjna Trzciel – obszar wiejski, powiat międzyrzecki; 

f) 2274/5(2274/4) – obręb ewidencyjny nr 15 Lutol Mokry, jednostka ewidencyjna Trzciel – 
obszar wiejski, powiat międzyrzecki;  

Uwaga: w nawiasach podano informacyjnie numery ewidencyjne działek przed podziałem. 

Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź 
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomościami. 
 Akta sprawy, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, będą udostępnione do wglądu 
w godzinach od 730 do 1530 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
ul. Jagiellończyka 8 w Wydziale Infrastruktury, pokój 1118, tel. (095) 7115 336. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski. 
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