STAROSTA SIEDLECKI
08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego
tel. (025) 644-72-16
fax. (025) 644-71-55

B.6740.14.149.2018
OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEDLECKIEGO
z dnia 05.11.2018 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu, na wniosek Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 12.10.2018 r. (data wpływu do
urzędu: 12.10.2018 r.), postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu
zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki –
Skórzec do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska)”.
Przedmiotowa inwestycja przewiduje podział nieruchomości lub ich części
i zlokalizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi (tłustym drukiem numery działek przeznaczonych do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek
po podziale geodezyjnym, kursywa - numery działek będące we władaniu zarządcy drogi):
Obręb nr 11 – Kotuń, gm. Kotuń: 1260/3, 1260/2, 1321, 1322, 975/2 (975/16, 975/17),
975/15 (975/18, 975/19), 976/1 (976/12, 976/13), 979/7 (976/14, 976/15), 976/2, (976/16,
976/17), 977 (977/1, 977/2), 978 (978/1, 978/2), 979/1 (979/3, 979/4), 979/2 (979/5, 979/6),
980/5 (980/6, 980/7), 980/4 (980/8, 980/9), 980/1 (980/10, 980/11), 981/5 (981/27,981/28),
981/6 (981/29, 981/30), 981/7 (981/31,981/32), 981/8 (981/33, 981/34), 981/10 (981/35,
981/36).
Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek wymienionych poniżej na czas prowadzenia
robót budowlanych związanych z budową zjazdów:
Obręb nr 11 – Kotuń, gm. Kotuń: 1415/2, 880, 886/1, 900/1, 900/2, 909/1, 909/2, 909/3,
913/8, 913/9, 913/5, 916/2, 916/3, 918/5, 918/4, 918/6, 918/7, 1217, 921/2, 923, 925/2, 925/7,
996/1, 992/5, 986/2, 986/1, 985, 1372, 982/1, 981/9.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej
zamierzenia

inwestycyjnego

w

siedzibie

Starostwa

Powiatowego

w

Siedlcach,

ul. Piłsudskiego 40 – pokój nr 216, w godz. 8.00-16.00, a także zgłaszać ewentualne uwagi i
wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Starosta
Dariusz Stopa

