
OBWIESZCZENIE
z dnia 28.11.2019 r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 20IB r., poz. 2096 z pdLn. zm.) oraz w zwiqzku z art.

11f ust. 3 ustawy z dnia 1"0 kwietnia 2003 t. o szczegdlnych zasadoch przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2OLB r., poz. 1474

zp6Ln. zm.)

STAROSTA RZESZOWSKI
zawiadamia

o wydaniu decyzji

nr 4/2019, z dnia 18.11.2019 r., znak: A8.6740.15.3.2019

o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi powiatowej oraz
rozbudowa dr6g powiatowych Nr 13BBR i Nr 1409R wtaz z budowq skrzyzowari, rozbi6rkE
i budowE mostu na rzece Lubcza w km l+629,78 oraz z niezbqdnq infrastrukturE technicznq,
budowlami i urzEdzeniami budowlanymi w ramach zadania pn.: ,,Budowa lqcznika drogi
ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od wqzla Rzesz6w - Poludnie do drogi
krajowej Nr 19 - Etap I" na rzecz Zarzildu Powiatu Rzeszowskiego, 35-959 RzeszSw,

ul. Grunwaldzka 15.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojew6dztwie podkarpackim, powiecie
rzeszowskim, na poni2ej wymienionych dzialkach ewidencyjnych:

1. Dzialki poloione w liniach rozgraniczajqcych teren inwestycji:
a) stanowiqce istniejqcy pas drogowy dr6g powiatowych, dla kt6rych nie dokonuje

siq podzialu:

obrqb ewidencyjny 0005 Niechobrz, jednostka ewidencyjna 181603_5
Boguchwala obszar wiejski: dzialki nr ewid. 82315, tZLLlL,
obrqb ewidencyjny 0007 Raclaw6wka, jednostka ewidencyjna 181603_5
Boguchwala obszar wiejski: dzialki nr ewid. 1279, L28918, t27I/5,

b) w calo6ci wchodzqce pod inwestycjq:

obrqb ewidencyjny 0005 Niechobrz, jednostka ewidencyjna 181603_5
Boguchwala obszar wiejski: dzialki nr ewid. 82314,lzL$lll,5g4tL,
obrqb ewidencyjny 0007 Raclaw6wka, jednostka ewidencyjna 181603_5
Boguchwala obszar wiejski: dziatrki nr ewid. 63012, 6121L,611/10, 6LL/8, 35712,

128917, 1269/19, 359/9, 35912, 35914, 359/6, 539/3, L26gl6, 126919, 1301/3,

1303/6, 1269/15, 1303/26,

c) w czq6ci wchodz4ce pod inwestycjq:
obrqb ewidencyjny 0005 Niechobrz, jednostka ewidencyjna 181603_5

Boguchwala obszar wiejski: dzialki nr ewid. L22015 (L22013), 122017 (122014),

s91.t2t (s91/r2),591/19 (591/11), 1216t20 (r2t6t9), 12L6tL8 (t2t6t8), L2L61L6



(1216/6), tzrstr (1215), 59y24 (s91/14), s91123 (591/14), s9413 (s9412), s9u[7
(s91/10), 591/1s (s9U2), 576t2 (576tr), 574tL (s74), r209lt (1209), l2L0l6
(tzton), r2t6tl4 (r2t6t2), t2t3n (t2t3), t2t2t7 (121213), l2l2l9 (121215),

t2t2llr (1212/6), t2t4|| (1214),

obrqb ewidencyjny 0007 Raclaw6wka, jednostka ewidencyjna 181603_5

Boguchwala obszar wiejski: dziatrki nr ewid. 1269125 (1269/LL), 47413 (47411),

474t5 (474t2),487t3 (487),630/3 (630/1), 613/6 (613/3), 6t7/4 (6t7),618/3 (618),

619/6 (6t9t4), 490/t (490), 49t/1 (491), 492tL (492), 6L1^lL4 (61L/11), 611/16

(611/5), 1303/30 (1303/7), 1303/32 (1303/8), t303t34 (1303/9), 130314/-

(r303t27), 1303/45 (L303t27), 1303/36 (1303/11), 6LUL2 (611/3), 1300/65

(1300/54), 1300/69 (L300/s6), 1300/63 (L300/28), 1300/59 (1300/25), 1300/61

(1300/26), L300t67 (1300/55), L300t57 (t300t24), 130u4 (t301/2), t302t4
(r302t2), s33/8 (s33/s), s33/6 (s33t4), s34t4 (s34t2), s26/7.4 (526/5), 538t4
(s38/2), 364n4 (364/3), 361/1 (361), 361/3 (361), 360/3 (360/2), 360/s (360/2),

359/3 (359/2), 3s9/s (3s9/2), 362t3 (362t2),222t7 (222t2),222t9 (222t4), L278t2
(1278tr), 356/1 (356), 3ss/1 (3ss), 3s4tl (3s4), 796tL (796), 795t12 (795t6),

794t3 (794t2), 793tL (793), 54uL (541), 540t7 (540t4), 358t12 (358/8), L269t23

(7269t17),540/5 (540/3), 3s8/10 (3s8/7), L269t2L (1269/13), s39is (s39/2), s39/3
(s39/1), L302t6 (t302t3), ssztL (ss2), ss3/1 (ss3), L280tL (1280), 600/2 (600/1),

s97t4 (s97t3),1303/38 (1303/12), 1303/40 (1303/13), L303t47 (1303/29), 1303t42
(1303/1s).

(w nowiasie wskszano numer dziqlki przed podzialem, a dziqlki przeznaczone pod inwestycjq
zeznaczono wytluszczonym drukiem)

2. Dzialki wchodzqce pod inwestycjq, z kt6rymi wiqie siq przej5cie przez teren w6d
plyn4cych - art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznychz

obrqb ewidencyjny 0005 Niechobrz, jednostka ewidencyjna 181603_5

Boguchwala obszar wiejski: dzialki nr ewid. 591/3, 1216110, L22016 (122013),

obrqb ewidencyjny 0007 Raclaw6wka, jednostka ewidencyjna 1B1603_5

Boguchwala obszar wiejski: dzialki nr ewid. L268126.

(w przypadku dzialek podlegojqcych podzialowi, w nawiosie wskazano numer dzialki przed
podzialem; dzialki wchodzqce pod inwestycjq, z kt6rymi wiqie siq przejicie przez teren w6d
plynqcy ch zoznoczono wytluszczonym drukiem)

3. Dzialki znajdujqce siq w granicach terenu niezbqdnego dla wykonania obiekt6w
budowlanych (poza liniami rozgraniczajqcymi teren inwestycji):

obrqb ewidencyjny 0005 Niechobrz, jednostka ewidencyjna 181603_5

Boguchwala obszar wiejski: dzialki nr ewid. 583, LL7zll, tZlBl3, 121613, LZl7,
59Lt22 (591/12), 59Lt20 (591/11), 591/25 (59Ut4), 594t4 (594/2), 591/18
(591/10), 591/16 (59U2), 574t2 (574), t209t2 (1209), t2t0t7 (rzr0tr), t2t6tL5
(r2t6t2), t2t3t2 (1213), r2L2/8 (r2t2t3), t2r2t12 (t2t2t6), t2L4/2 (1214),

l21st2 (1215), L2r6tL7 (t2t6t6), L2L6|L9 (I2L6t8), I2t6t2t (L2t6t9), 1220t8

(t220 t 4), L220 I 6 (t220 I 3),

obrqb ewidencyjny 0007 Raclaw5wka, jednostka ewidencyjna 181603_5

Boguchwala obszar wiejski: dzialki nr ewid. 489, 53712, 3641t3,364112, 36419,

36417, 363, 222/6,352/2, 35312, 797,79515,792,54012,54011,542, 54512,54313,
5441L, 54312, 1334, 1269/9,545/1,546, 549, 55114,55L/3, 55L/L, 61212, L332,
474t4 (474/L), 487t4 (487), 490t2 (490), 49Lt2 (491), 492t2 (492), 1300/70



(1300/s6), 1300/s8 (L300t24), 1301/5 (L30y2), l302ls (L30212),533/9 (533/5),

s33t7 (533/4), s34/s (534t2),526/15 (526/5), 538/5 (538/2), 364/15 (364/3), 35914

(3s9/2), 360t4 (360/2), 36L/2 (361), 362t4 (362t2),222t8 (22212),2221L0 (22214),

356t2 (356), 355t2 (355), 796t2 (796), 795tL3 (795t6\,794/4 (794t2),793t2 (793),

s4U2 (541), 540/8 (540t4), 540t6 (s40l3), t269t24 (r269t17), 3s8/13 (3s8/8),

358/1r. (3s8 t 7), 539/6 (539/2), t269 /22 (1269 t t3), s39 t 4 (s39/1_), t3021 7 ( 1 302/3),

552t2 (ss2), 553t2 (553), L280/2 (1280), 600/3 (600/1), s97ls (597t3), 1303/39

(1303/12), L303t4r (1303/13), 1303/48 (1303/29), 1303/43 (1303/19), L303137

(1303/11), 1303/46 (L303t27), 1303/33 (1303/8), 1303/35 (1303/9), 1303/31

(1303/7), 611/1s (611/11), 6L3t7 (613/3), 630/4 (630/1).

(w przypodku dzialek podlegajqcych podzialowi w nawiasie wskazano numer dzialki przed
podzialem, natomiast dzialki objqte terenem niezbqdnym zoznoczono wytluszczonym drukiem)

Z tresci4 ww. decyzji strony mogE zapozna(. siq w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Rzeszowie w Wydziale Budownictwa i Architektury ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzesz6w,

IV piqtro, pokoj 447, od poniedzialku do piqtku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pouczenie o przyslugujEcych Srodkach odwolawczych zawarte jest w decyzji.

Decyzjq uznaje siq za dorqczonq po uplywie czternastu dni od dnia publicznego

ogloszenia.
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