STAROStA LEGlONOWSKI

Legionowo, 9 czerwca 2016 r.

ul. gen. Władysłn)Va Sikorskiego l J
05 · 11 C) r ev.ionow('

WA.6740.'377.2016.AB3

O

OBWIESZCZENIE
wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j .), zgodnie z art. l1f ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 t.j.)

z a w i a d a m i a m,

ż

e

na wniosek Wójta Gminy Jabłonna, z siedzibą w Jabłonnie, przy ui. Modlińskiej 152, z dnia 29 marca
2016 r. została wydana w dniu 9 czerwca 2016 r. decyzja nr 582/16 (znak sprawy
WA.6740.377.2016.AB3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po legającej na
rozbudowie drogi gminnej ulicy Szkolnej w Jabłonnie, na odcinku od granic gminy do
skrzyżowania z ul. l-go Maja, na terenie działek o nr ewid.: przed nawiasem podano numer
działki ulegającej podziałowi, w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone - działki
przeznaczone na realizację inwestycji: 1051/5, 991/3 (991/7, 991/6), 990/17 (990/24,
990/25), 990/3 (990/23, 990/22), 989/3 (989/9, 989/8), 986/24 (986/29, 986/28),
986/25 (986/30, 986/31), 996 (996/1, 996/2), 995 (995/1, 995/2), 994/1 (994/3,
994/4), 994/2 (994/5, 994/6), 992 (992/1, 992/2), 993 (993/1, 993/2), 1350 (1350/1,
1350/2) w obrębie nr 1 Jabłonna, gmina Jabłonna;
numery ewidencyjne działek, na których prowadzone będą roboty, w związku z budową
oświetlenia drogowego: w nawiasie nr działek po podziale, wytłuszczone działki
przeznaczone na realizację inwestycji 996 (996/1, 996/2), 995 (995/1, 995/2),994/2
(994/5,994/6),994/1 (994/3,994/4),993 (993/1, 993/2), 992 (992/1, 992/2).
W związku z powyższym
postępowania mogą zapoznać się

zawiad"mia się, iż z treścią w/w decyzji strony
w Wydziale Architektury w Starostwie Powiatowym
w Legionowie (Legionowo, ul. gen . Władysława Sikorskiego 11, piętro V, pokój - Obsługa
gmin, nr tei. 022 764 05 36, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek w godz. 800 do 18",
wtorek - piątek 800 do 1600 ).
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływ ie 14 dnia od daty pub licznego
ogłoszenia.

Od

decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
Starosty Legionowskiego, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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NaczcIJ~~~chitektury
Otrzymują:
Bąbo Js ka - jako pełnomocnik Wójta Gminy
ul. Królowej Jadwigi 2/24, 05 - 120 Legionowo

1) Agnieszka

Jabłonna,

2) Starostwo Powiatowe w Legionowie - Biuletyn Informacji Publicznej (www.biD. powiat legionowski.pl),
ogłoszenie w prasie lokalnej, tablica informacyjna,

3) Gmina Jabłonna, ul. Modlińska 152,05- 110 Jabłonna: tablica informacyjna i strona internetowa
4)

a/a
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