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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze 
zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 735) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na 
wniosek Pana Jarosława Kaczora reprezentującego inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z 17.09.2021 r., uzupełniony pismem z 29.11.2021 r., zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 
pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku drogowe przejście graniczne Gołdap - 
początek obwodnicy Gołdapi, od km 0+590 do km 2+253,70”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 jednostka ewidencyjna 281803_5 Gmina Gołdap, obręb 0001 Bałupiany, dz. nr: 224/141, 
224/47, 224/174, 224/3, 3011, 224/5, 224/76,

 jednostka ewidencyjna 281803_4 Miasto Gołdap, obręb 0001 Gołdap, dz. nr: 1969, 1974, 47/7, 
45/3, 46/2, 45/5, 46/1, 1964, 1720/616;

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową i budową 
sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, 
sanitarnych (kanalizacja deszczowa) oraz przebudową zjazdów:

 jednostka ewidencyjna 281803_5 Gmina Gołdap, obręb 0001 Bałupiany, dz. nr: 224/174, 
224/47, 224/55, 224/3, 224/76,

 jednostka ewidencyjna 281803_4 Miasto Gołdap, obręb 0001 Gołdap, dz. nr: 1720/615, 47/7, 
46/2.

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej 
wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-
575 Olsztyn, wejście od al. Marsz. J. Piłsudskiego, pokój 330, od poniedziałku do piątku w godzinach 
1200 – 1500, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt: e-mailowy: 
katarzyna.plochocka@uw.olsztyn.pl, bądź telefoniczny: (89) 5232 697, a także składać w powyższej 
sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres: 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 
Olsztyn, lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki 
/WMURZADWOJ/skrytka, poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/ePUAP.
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