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OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia prostującego omyłkę w decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późno zm.), zgodnie z art. 1lf ust.
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.
687 z późno zm.),

z a w i a d a m i a mi Ż e
w dniu 20 stycznia 2015 r. wydano postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę
w decyzji Starosty Legionowskiego nr 1527/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Jabłonnie.
Postanowieniem Starosty Legionowskiego sprostowano powierzchnię działek
powstałych w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 2366,
objętych projektem budowy inwestycji drogowej, których powierzchnia w decyzji
nr 1527/14 z dnia 31 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
została podana omyłkowo.
W związku z powyższym zawiadamia się, iż z treścią w/w postanowienia
strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury w Starostwie
Powiatowym w Legionowie (Legionowo, ul. Sikorskiego 11, piętro V Informacja
Architektoniczno Budowlana, nr tel. 022 764 05 32 i 022 764 05 33, w godzinach
pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 8°° do 18°°, wtorek - piątek 8°° do 16°°).
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody
Mazowieckiego, Warszawa, Plac Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty
Legionowskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

nr 2366/1 i 2366/2,

Otrzymuj~

@. Wójt Gminy

Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
2. Starostwo Powiatowe w Legionowie - Biuletyn Informacji Publicznej
(www.bip. Powiat - legionowski.pl), ogłoszenie w prasie lokalnej
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