Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Mias ta Biels k Podlas ki

Informacja - GP.6733.21.2017.PW z dnia 2017-08-08 dotyczący budowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul.
Mickiewicza do ul. Wschodniej, budowy zjazdów, przebudowy przepustów, przebudowy, rozbiórki i budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz budowa, przebudowa i rozbiórka
urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją, na działkach oznaczonych nr geod.: 1978; 1979; 1959; 1971/1;
1960/15; 1972/2; 1977, stanowiących pasy drogowe ul. Wschodniej i Ogrodowej oraz tereny przyległe, w
obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Data
2017-08-08
wydania
w
sprawie

budowy ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, budowy zjazdów, przebudowy
przepustów, przebudowy, rozbiórki i budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej,
oświetlenia ulicznego oraz budowa, przebudowa i rozbiórka urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją,
na działkach oznaczonych nr geod.: 1978; 1979; 1959; 1971/1; 1960/15; 1972/2; 1977, stanowiących pasy
drogowe ul. Wschodniej i Ogrodowej oraz tereny przyległe, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku
Podlaskim

Tytuł

GP.6733.21.2017.PW

Budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, budowę
zjazdów, przebudowę przepustów, przebudowa, rozbiórka i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz budowa,
przebudowa i rozbiórka urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją, na działkach
oznaczonych nr geod.: 1978; 1979; 1959; 1971/1; 1960/15; 1972/2; 1977, stanowiących
pasy drogowe ul. Wschodniej i Ogrodowej oraz tereny przyległe, w obrębie: 3 BIELSK
PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, dnia 8 sierpnia 2017 r.

GP.67 33.2 1.2 0 17 .PW

OBWIESZ CZ EN IE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 r., poz. 1073 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej
wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek złożony w dniu 16.06.2017 r.,
przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.- zostały skompletowane akta sprawy.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
Budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej, budowę zjazdów, przebudowę przepustów,
przebudowa, rozbiórka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oświetlenia ulicznego oraz
budowa, przebudowa i rozbiórka urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją, na działkach oznaczonych nr geod.:
1978; 1979; 1959; 1971/1; 1960/15; 1972/2; 1977, stanowiących pasy drogowe ul. Wschodniej i Ogrodowej oraz tereny
przyległe, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257
t.j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 9.08.2017 r. na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.
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