STAROSTA MONIECKl

ul Slowackiego 5A

19‑100 MOnki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEG0
Nr ASI.6740.5.5。 2018 z dnia 16.07.2018■

O WSZCZ9Ciu postOpOWania w sprawie wydania decy4i
o zezwoleniu na realiza可 9 inweStytti drogOW可
Na podstawic art.49 oraz 61§ 4 i art.10§ l uStawy z dnia 14 czerwca 1960■ ―Kodeks
postOpowania administrac角 negO(Dz.Uoz 2017■ poz。 1257 z p6乏 n.zm。 )oraZ art.Hd ust.5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003■ o szcZeg61nych zasadach przygotowania i realizali inwestydi W Zakresie
dr6g publicznych(Dz.Uo z 2017■ poz.1496 z p6加 .zm。 ),

zawiadamiam:
na wniosek Zarz4du Powiatu w Mortkach, z siedzib4: ul. Slowackiego 5a, 19-100 Moriki,
w dniu 26 czerwca 2018r., zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o zezll,oleniu na realizacjg inwestycji drogowej polegaj4cej na rozbudowie drogi
powiatowej Nr 14138 Potoczyzna - (od dr. 14128) Wa5ki - Sikory - Dudki - Grry - do dr.
Nr 1407B w km 0+000+{+922
zgodnie z wnioskiem powy2sza inwestycj a bEdzie realizowana na nieruchomoSciach oznaczonych
w ewidencji grunt6w i budynk6w nastgpuj4cymi numerami dzialek:
iLe

- obrgb 0033 WaSki: 89; 68/10(68/22,68/23);
- obrgb 0030 Sikory:306;

(oznaczenie: przed nawiasem podano nr dzialki ulegajqcej podzialowi; w nawiasie numery dzialek
po podziale; tlustym drukiem zoznaczono dzialki przeznaczone pod inwestycjg).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego zawiadomienie przez
obwieszczenie uwaZa sig za dokonane ze skutkiem prawnyffi, po uplywie 14 dni od daty
publicznego ogloszenia.
Informujg, 2e w terminie 2l dni,licz1c od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia
o wszczgciu postgpowania administracyjnego, strony mogq zapoznat sig z aktami sprawy i zglosii
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, mieszczEcym sig w budynku przy Al. NiepodlegloSci 3, pok. nr 14, w dniach:
poniedzialek - piEtek w godz. 9:00 - 15:00 lub pod nr tel. (55) 727 88 24.
Po uplywie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizacjg ww.
inwestycji drogowej.

