
OBWIESZCZENIE 
WOJEWODYKUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 5 września 2018 r. 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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Zgodnie z art. II f ust. 3 ustawy z dnia l O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1496 ze zm.), zwana dalej specustwą drogową oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a., 
zawiadamiam, że dnia 5 września 2018 r. została wydana decyzja zezwalająca na realizację 
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej 
na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z 
ul. Celniczą w Toruniu" . 
Oznaczenie nieruchomości lub ic!t części, objętyc/t wnioskiem o wydanie decylji 
o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej: 
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezxjnym, kolorem 
wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję. 
I. Działki objęte inwestycją: 

Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń: 
obręb 0030 Toruń: 219, 94/5 (94/7,94/8), 94/1, 92, 96, 74, 218, 168, 
obręb 0033 Toruń: !55 (155/1, 155/2), 157/1 ( 157/5, 157/6), 
obręb 0038 Toruń: 354/1, 358/1, 368, 
obręb 0039 Toruń: 20/1, 18, 14/1, 11, 32, 10, 9, 5, 6/1, 152, 
obręb 0040 Toruń: 83/1, 90/4, 90i3, 85/4, 85/3, 8917, 8916, 89/3, 89/4, 8617, 8616. 87/1, 44, 
45, 46/1 '4612, 84/4 (84/9, 84/10, 84/11), 84/3 (84/7, 84/8), 87/3 (87/5, 87/6, 87/9), 86/3 (86/8, 
86/9), 86/5 (86/10, 86/11), 87/4 (8717, 87110, 87/12, 87/8, 87/11, 87/13), 88 (88/1, 88/3, 88/5, 88/2, 
8814), 89/5 (89/8, 89/9), 84/1 (84/5, 84/6), 21, 22. 

II. Działki, niezbędne w celu przejścia przez tereny linii kolejowej na podstawie art. 20a 
specustawy drogowej: 

Jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń, obręb 0039 Toruń: 151. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 
· Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią 

w Wydziale Infrastruktury i ·Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (teł. 52 349 76 61), 
w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-14.00. 

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody 
Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie 
z art. llf ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia 
poprzez obwieszczenie w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, 
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w BIP tych gmin, a także w prasie 
lokalnej. 
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