
Przasnysz, dnia 11 styczeń 2011r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRZASNYSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Na podstawie art. 1lf ust. 3 w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.
1194 z późno zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późnozm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na:
przebudowie drogi gminnej, zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających
komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz.". Przebudowa obejmuje
następujący odcinek drogi na terenie gminy Przasnysz: od granic Gminy Miasta Przasnysz tj.; od drogi gminnej
miasta Przasnysz do granic gminy Czernice Borowe - tj.: do drogi gminnej gminy Czernice Borowe.

Starosta Przasnyski, tą decyzją zakończył postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Przasnysz
reprezentowanej przez Wójta Gminy Panią mgr inż. Grażynę Wróblewską.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt
podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami
rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału
nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Przasnysz.
Stronami postępowania w sprawie są - właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości
położonych na działkach usytuowania obiektu I nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających
określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Teren inwestycji obejmują następujące działki (oznaczenia - przed nawiasem podano numer działki
ulegającej podziałowi, w nawiasie działki po podziale, tłustym drukiem oznaczono działki przeznaczone pod
inwestycję, podanie wytłuszczonego numeru działki bez nawiasu oznacza, że działka w całości jest
przeznaczona pod inwestycję):

Gmina Przasnysz:

• obręb ewidencyjny Klewki:
1) działka pasa drogowego:

152;
2) działki wynikające z projektu podziału nieruchomości:

136/1(136/3,136/4),136/2 (136/5, 136/6), 137(137/1, 137/2), 139 (139/1, 139/2), 140 (140/~
140/2),
142 (142/1,142/2), 143 (143/1, 143/2), 144 (144/1, 144/2), 145 (145/1, 145/2), 146 (146/1, 146/2),
147 (147/1, 147/2), 149 (149/1, 149/2), 150 (150/1, 150/2), 153 (153/1, 153/2), 151 (151/1, 151/2),
120 (120/1, 120/2), 148 (148/1, 148/2);

Starosta Przasnyski zawiadamia, iż zgodnie z art. 11f ust. 4 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. ) z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Starostwie
Powiatowym w Przasnyszu Wydziale Komunikacji i Budownictwa Referacie Budownictwa, ul. Św. Stanisława
Kostki S, pokój 90 w godz. 8°0- 1600oraz w Urzędzie Gminy w Przasnyszu.

Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane.

Znak sprawy: RBK.73S1-D-1/2011 /
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