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S AROSTA LEOIONOWSKI
III , lI,n. WI.dylllwl Sikonkie~ II
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WA.6740.616.201'4.AB3

OBWIESZCZENIE
o wydanIu decyzji o zezwoleniu na
drogowej

realizację

inwestycji

Na podstaWie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zgodnie z art. 1lf ust. 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania I realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687),
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Powiatu w Legionowie, z siedzibą w Legionowie, przy ui. gen.
Władysława Sikorskiego 11, została wydana w
dniu 17 czerwca 2014 r. decyzja
znak WA.6740.616.2014.AB3 o zezwoleniu na realizaCję Inwestycji drogowej polegaj ącej
na przebudowie zwykłego skrzyżowania ul. Partyzantów z ui. Kisielewskiego,
na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, w ciągu drogi powiatowej nr 1820W w Gmin ie
Jabłonna, wraz z przebudową Istniejącej sieci uzbrojenia terenu.
Numery działek usytuowania obiektu - drogi (przed nawiasem podano
numer dzlalkl ulegającej podziałowI, w nawIasie nr działek po podziale,
wytłuszczone - działki przeznaczone na realizację inwestycji).' - 150 (15 O/1,
150/2), 729/4, 132/6, 129/7 (129/16, 129/17), 129/6 (129/14, 129/15) w
obrębie nr 3 Chotomów, gmina Jabłonna oraz 98 (98/1, 98/2), 61/3 (61/31,
61/32),62/3, 62/15, 2682 (2682/1, 2682/2), 63/1, 100, 3013, 99 (99/1, 99/2),
3014 (3014/1, 3014/2) w obrębie nr 1 Jabłonna, gmina Jabłonna.
Numery działek, na których projektuje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu :
150, 151, 129/7, 729/4 w obrębie nr 3 Chotomów, gmina Jabłonna oraz 62/3, 62/15,
98, 99, 100, 2682, 3014 w obrębie nr 1 Jabłonna, gmina Jabłonna.
W związku z powyższym zawiadamia się, Iż z treścią w/w decyzji strony
postępowania
mogą zapoznać się w Wydziale Architektury w Starostw ie
Powiatowym w Legionowie (Legionowo, ul. Sikorskiego 11, piętro V pokój Obsługa gmin, nr tel. 02276405 36, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałe k
w godz. 800 do 1800 , wtorek - piątek 8°0 do 1600 ).
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od daty
publicznego ogłoszenia .
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem Starosty Legionowskiego w terminie 14 dni od dnia publicznego
na wniosek

Zarządu

ogłoszenia.
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Otr~mują:

1. Starostwo Powiatowe w Legionowie - Biuletyn InformaCji Publicznej (www biD . powiat leglonowskl.pl), ogłoszenie w prasie lOkalnej, tablica Informacyjna,
2. Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modilńska 152, 05-110 Jabłonna : tablica informacyjna

