STAROSTA MONIECKI
u: Slowackie9o 5A
19・ 100

Monki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEG0
Nr ASI.6740。

o wszczgciu postgpowania

9。

2.2016 z dnia 05.02.2016■

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogowej

Na podstawie art. 49 oraz 6l $ 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (teks jednolity'Dz. U. z2016r. poz.23) oraz art. 1ld ust. 5 ustawy z dnia l0 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (ekst jednolity - Dz. lJ. z 2015r.
poz. 203 I ), zawiadamiam,
2e na wniosek Burmistrza Moniek z siedzib4: ul. Slowackiego 5a, f 9-100 Moriki
w dniu 5lutego 2016r., zostalo wszczgte postgpowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacjg inwestycji drogowej polegaj4cej na przebudowie drogi gminnej w miejscowoSci Lewonie,

gmina Moriki
Zgodnie z wnioskiem powylsza inwestycja bgdzie realizowana na nieruchomo6ciach oznaczonych
w ewidencji grunt6w i budynk6w nastgpuj4cymi numerami dzialek:
- obrgb Lewonie
147, 153, 137,9414, 62,97 (9711,9712), 80 ( 80/1, 8012, g0l3),96 (g6lt, 9612, 9613), 123 (l23lt, 12312),
101 (101/1, l0l/2),325 (32511,32512), 103 (103/1, 103t2), 132/2 (132t3, 13214\,324 (324/1,324/2),
1 38 (138/1, 138t2), 129 (t29n, 129t2)
(oznaczenie: przed nawiasem podano nr dzialki ulegajqcej podzialowi; w nawiasie numery dzialek
po podziale; tlustym drukiem zoznoczono dzialki przeznaczone pod inwestycjg)

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego zawiadomienie
przez obwieszczenie uwaZa sig za dokonane ze skutkiem prawnym, po uplywie 14 dni od daty
publicznego ogloszenia.
Informujg, 2e w terminie 2l dni, licz4c od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia
o wszczgciu postgpowania administracyjnego, strony mog4 zapozna1, sig z aktami sprawy i zglosi6
ewentualne uwagi i wnioski co do zebranych dowod6w i material6w oraz uzyskad wyjaSnienia
w sprawie w Wydziale Architektury, Ochrony Srodowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego
w Morikach, mieszcz4cym sig w budynku przy Al. NiepodlegtoSci 3, pok. nr 16, w dniach:
poniedzialek - pi4tek, w godz. 9:00 - l5:00.

Po uplywie wskazanego terminu
ww. inwestycji drogowej.
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