
OBWIESZCZENIE 
STAROSTY OLECKIEGO 

z dnia 06-09-2021 r. 
o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 
z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 

zawiadamiam 
że na wniosek z dnia 10-06-2021 r. Gminy Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3 została wydana 
decyzja nr 5 znak: AB.673.6.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa 
i budowa odcinków dróg gminnych na Osiedlu Lesk w Olecku - droga gminna Nr 141040N 
od km 0+412,0 do km 0+960,0 oraz droga gminna Nr 141050N od km 0+000 do km 0+165 wraz z drogą 
wewnętrzną na działce nr 836 w obrębie Lesk, Gmina Olecko" 
Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach: 

1) obręb Olecko 2, gm. Olecko, pow. Olecki:

2079; 2090/9 (2090/15; 2090/16);

2) obręb Lesk, gm. Olecko, pow. Olecki:

489/2; 493/1; 839/2; 836; 738/12; 904; 738/8 (738/30; 738/31 );

3) czasowe zajęcie terenu

obręb Lesk, gm. Olecko, pow. Olecki:

810.

Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek 
powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono nowe numery działek przeznaczone 
pod przedmiotową inwestycję. 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego 
za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. 

Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

Zezwolenie wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Olecku 
przy ul. Kolejowej 32, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. nr 37. 

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a Ustawy z dnia 
1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 

Starosta Olecki 


