
OBWIESZCZENIE 
Starosty Kłobuckiego 

 

Nr AB.673.5.012.2021.G z dnia 15 lipca 2021 r. 
 
 
 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)   
 

z w i a d a m i a  s i ę, 
 

że w dniu 14 lipca 2021 r. została wydana dla Gminy Popów decyzja Starosty Kłobuckiego 
Nr 2/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: rozbudowa ulicy Piwnej 
w miejscowości Zawady” - droga kategorii gminnej - dojazdowej (D), do realizacji: 
 

• na działkach oznaczonych po podziale nr ewid.: 509/1, 509/2, 42/135, 918/13, 918/11, 42/131, 
42/129, 42/127, 42/137, 42/138, 902/1, 42/133 – obręb Zawady; 

 a oznaczonych przed podziałem nr ewid: 509, 42/39, 918/1, 918/6, 42/75, 42/120, 42/118, 
 42/119, 902, 42/29 – obręb Zawady; 

• na działkach niepodlegających podziałowi: 888/1, 889/1, 890/1, 891/1, 892/28, 893/14, 894/10, 
895/9, 896/1, 898/8, 899/10, 899/12, 900/4, 901/3, 45/2, 510/3 – obręb Zawady;  

• na działkach niepodlegających podziałowi do przejęcia w całości na rzecz gminy Popów: 42/73, 
42/40 – obręb Zawady; 

• na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone, zgodnie z art. 11 f ust.1 pkt. 8 – 519/1, 
42/79, 42/122, 918/14, 918/12, 42/132, 42/130, 42/128, 42/139, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 
110/2, 42/134, 888/3, 888/12, 42/38  – obręb Zawady; 

• na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone, zgodnie z art. 20 a - 504/2  – obręb 
Zawady. 

 
 
 
 
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, w Wydziale 
Architektury, Budownictwa i Urbanistyki  - pok. 131 II piętro ( tel.034/310-95-35). 
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 

Starosta Powiatu Kłobuckiego 
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