
Przasnysz, dnia 04 sierpnia 20 lOr.

STAROSTA PRZASNYSKI
RBK.7351-D/W-6-1I2010

OBWIESZCZENIE
ST AROSTY PRZASNYSKIEGO

Na podstawie art. II d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późno
zm.)

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Przasnysz reprezentowanej przez Wójta Gminy
mgr inż. Grażynę Wróblewską złożony w dniu 28 czerwca 20 10 roku i uzupełniony w dniu 30 lipca 20 lO roku
w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie
wraz z rozbudową drogi gminnej oraz wykonaniu rowu odprowadzającego wody opadowe z rowów
przydrożnych, zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa".
Zakres inwestycji: przebudowa wraz z rozbudową obejmuje odcinek drogi od drogi gminnej Oględa -
Zakocie - Osówiec Kmiecy do drogi gminnej Oględa - Mchowo od km 0+000 do km 1+000 wraz z
wykonaniem rowu odprowadzającego wody opadowe z rowów przydrożnych do rzeki Morawki.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą podział
nieruchomości na potrzeby inwestycji.

Numery ewidencyjne usytuowania drogi -{ w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem
działki przeznaczone pod inwestycję):

I. Działki wynikające z projektu podziału nieruchomości:
50 (50/1,50/2,50/3)

2. Działki pasa drogowego:
49

Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości
położonych na działkach usytuowania obiektu.

Jednocześnie w związku z art. 88, 33 i 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w ramach konsultacji społecznych odbędzie się
otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna dotycząca przedmiotowego postępowania.

Termin rozprawy: - 07 września 2010 r. (wtorek) godz. 1400

Miejsce rozprawy: - Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ( nr sali 40)
ul. Św. St. Kostki 5 , 06-300 Przasnysz

•
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do
publicznej wiadomości, należy zgłaszać w Wydziale Komunikacji i Budownictwa Referacie Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Komunikacji i Budownictwa Referacie Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Przasnyszu 06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5 (pokój nr 90).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu ( art. 41 § 1,2 k.p.a. )
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