
Bielsk Podlaski, 29-01-2020r.

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
(nazwa i adres organu wydajqcego decyzjg)

AS.6740.4.2020

OBWIESZCZENIE

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zgodnie 2 art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. p02. 1474 z po’z’n. zm.), oraz art. 49 i art. 61 §
1 Kodeksu postopowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 2096 z
péin .zm.), Ze na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100
Bielsk Podlaski z dnia 03.01.2020r. zostaio wszczote postopowanie administracyjne w
sprawie udzielenia zezwolenia na realizacjo inwestycji drogowej polegajacej na: "budowie
drogi miejskiej W Bielsku Podlaskim na odcinkuod ul. C.K. Norwida do ul. Bl. Ks.
Antoniego Borowskiego (km roboczy od 0+000 do km 0+857,89) wraz budowa i

przebudowa infrastruktury technicznej" poloz'ronej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
zlokalizowanej na nieruchomos’ciach pofoz'onych w obrebie ewidencyjnym 3 BielskPodlaski,
wjednostce ewidencyjnejBielsk Podlaski:
1) stanowiacych istniejace pasy drogowe:

- nr nr ewidencyjne:408/4, 476/1, 477/1, 477/6, 478/5, 480/1, 485, 482/4, 483/7, 483/12
2) do podzialu i przejgcia w czegs'ci pod pas drogowy z jednoczesnym zatwierdzeniem

podzialu nieruchomos’ci :

- nr nr ewidencyjrze: 400/2, 408/10, 475, 481/2, 484
3) do czasowego zajgcia

- nr ewid. 4999 - wlasnos'c' Gminy Miejskiej
- nr ewz'd. 343, 400/2 (:70 podzz'ale 400/5), 408/9, 493/21, 477/2, 354/2, 4443/3, 5185 -
wlasnos‘é innych wlas’cicieli

Jednoczes’nie stosownie do art. 10 Kodeksu postgpowania administracyjnego informuje
sio, 2e akta dotyczace tej sprawy zostaly skompletowane.

Strona ma prawo zapoznaé sic z wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieé sic; co do
zebranych dowodéw i materiaiéw oraz zgioszonych Zadafi w terminie 14 dni od ukazania sic;
obwieszczenia w tutej szym Starostwie Powiatowym w Wydziale Architekrwy, Budownictwa,
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Les’nictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
przy ulicy 11 Listopada 4 w poko’j 205, w godzinach pracy urzgdu.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomoéci na
tablicach ogioszefi i stronach intemetowych Urzgdu Miasta Bielsk Podlaski, Starostwa
Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz w prasie lokalnej.
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