WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 11 października 2021 r.
WI-III.7820.4.2021.MKH-c
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zmianami),
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, iż na wniosek z dnia 02.06.2021 r., uzupełniony w dniu 09.09.2021 r. oraz
30.09.2021 r., złożony przez Pana Waldemara Chejmanowskiego, Zastępcę Dyrektora
Oddziału GDDKiA w Gdańsku, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Knybawa - Gnojewo,
zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych – działkach,
położonych w powiecie malborskim, w gminie Miłoradz:
A. Działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej:
obręb 0003 Kończewice, nr: 288, 353/1 (353), 354/2 (354), 354/1 (354), 283/1 (283),
284/1 (284), 285/3 (285/1), 325/1 (325), 326/3 (326/1), 327/1 (327), 287/3 (287/2),
127/1 (127), 85/8 (85/7), 128/7 (128/4), 126/1 (126), 160/1 (160), 170/1 (170), 65/1 (65),
172/1 (172), 286/1 (286), 289/1 (289), 297/1 (297), 259/1 (259), 86/1 (86), 195/1 (195),
196/1 (196);
obręb 0002 Gnojewo, nr: 7/2 (7/1), 150/1, 33/1 (33), 34/3 (34/1), 34/7 (34/2), 9/3 (9/1),
36/1 (36), 37/7 (37/2), 37/9 (37/3), 37/11 (37/4), 37/13 (37/5), 37/15 (37/6), 9/5 (9/2),
19/1 (19), 20/1 (20), 21/1 (21), 22/1 (22), 41/1 (41), 44/1 (44), 45/3 (45/1), 35/1 (35), 150/2;
B. Działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego innych dróg publicznych:
 działki przeznaczone pod pas drogi gminnej DG 217005G:
obręb 0003 Kończewice, nr: 126/2 (126), 65/2 (65);
obręb 0002 Gnojewo, nr: 7/3 (7/1), 34/4 (34/1);
 działki przeznaczone pod pas drogi powiatowej 2916G:
obręb 0003 Kończewice, nr: 128/8 (128/4), 127/2 (127);
 działki przeznaczone pod drogi gminnej DG 217006G:
obręb 0003 Kończewice, nr: 128/5 (128/3);
C. Działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz zjazdów:
obręb 0003 Kończewice, nr: 282, 324, 90, 137, 117, 159, 65/3 (65), 287/5 (287/2),
287/4 (287/2), 127/3 (127), 66/3, 173, 281, 85/9 (85/7), 128/9 (128/4), 285/4 (285/1),
286/2 (286), 170/2 (170), 65/4 (65), 280;
obręb 0002 Gnojewo, nr: 51, 34/6 (34/1), 34/8 (34/2), 9/4 (9/1), 36/2 (36), 9/6 (9/2),
44/2 (44), 7/5 (7/1), 46, 45/4 (45/1);
D. Działki stanowiące wody płynące:
obręb 0003 Kończewice, nr: 296.
*w nawiasach podano numery działek przed podziałem według oznaczeń w ewidencji gruntów
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Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, właściwe organy administracji
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych
inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących
przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
przy ul. Okopowej 21/27, w pokoju nr 353 III piętro, po telefonicznym uzgodnieniu terminu
pod nr tel. 58-30-77-706.
z up. Wojewody Pomorskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
Janusz Woliński
(dokument podpisany elektronicznie)
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