Bielsk Podlaski, 31.07.2018.

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

AS.6740.221.2018

OBWIESZCZENIE
Starosta Bielski W Bielsku Podlaskim zgodnie 2 art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (27‘. DZ. U z 20] 7 r. poz. 1496), oraz art. 49 i art. 61 § 1 Kodeksu
postqpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 1257 z poinzm.)
zaWiadamia, 26 na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul: Kopemika 1, 17-100 Bielsk

Podlaski z dnia 19.07.2018r. zosta1o wszczote postqpowanie administracyjne w sprawie udzielenia
zezwolenia na realizach inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi nr 107363B ulicy
Warzywnej mi km 0+003,68 do km 0+667,60 wraz z przebudowqjej skrzyZowania z drogq nr
22723 at Chmielnq w Bielsku Podlaskim omz przebudowq i zabezpieczeniem kolidujqcych
sieci i urzqdzeri infrastruktuly technicznej, poloz'onej na nieruchomos’ciach:
1.1. dzia1ki oznaczone nr ewid. 3397, 3396/46, 3396/55, 3396/31, 3396/65, 3396/39, 3396/49,
3396/69, 3396/33, 3396/57, 3396/61, 3396/59, 3396/48, 3396/67, 3396/41 w istniejacym pasie
drogowym drogi wewnqtrznej ulicy Warzywnej‘ do przejocia w ca1os'ci pod pas drogowy drogi
gminnej Nr 107363B tj. ulicy Warzywnej, Obrob ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski,
Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski
1.2 dziatki oznaczone 111- ewid. 3399, 3396/43, 3396/44, 3396/7, 3396/8, 3396/10, 3396/16, 3400/23
do podzia1u i przejqcia w czqs’ci pod pas drogowy drogi gminnej Nr 107363B tj. ulicy
Warzywnej, Obregb ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski, Jednostka ewidencyjna
200301_1 Bielsk Podlaski
ewid. 3091/1
1.3. do czasowego zajgcia na czas wykonywania robot przewiduje sic; czqéé dziatki nr
Podlaski, Jednostka
(pas drogowy u1. Chmielnej)., Obrgb ewidencyjny 200301__1.0003 Bielsk
ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski
Jednoczes’nie stosownie do art. 10 Kodeksu postopowania administracyjnego informuje
31¢, 26 akta dotyczace tej sprawy zostaly skompletowane.
.
Strona ma prawo zapoznaé sic; z wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieé s11; co do
14 dni 0d ukazania 51¢
zebranych dowodow i materialéw oraz zgioszonych 'zadar’l W terminie
Budownicz‘wa,
obwieszczenia w tutej szym Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury,
Bielsku Podlaskim
Ochrony S'rodowz'ska, Rolnz'ctwa i Les’m'cz‘wa Starostwa Powz'atowego w
urzgadu.
,
przy ulicy I 1 Listopada 4 w poko'j 206, w godzz'nach pracy do
publicznej w1adomosc1 na
Niniej sze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane
_

_

Starostwa
tablicach ogloszer'l i stronach internetowych Urzodu Miasta Bielsk Podlaski,
Powiatowego W Bielsku Podlaskim oraz w prasie lokalnej.
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