STARoSTWO PoWIAroWE
W MińBku Matowtee}tinr

Referat etcnittktury l Bułlowntctrva
w Sule|ówku
ul. Dworcowa 53,05-070 Sulejówek

A8.6740.3.70.2o2l

Sulejówek dn. 19.10.202I t.

P. Adam Ciszkowski

Burmistrz Halinowa
ul. Spółdzielcza l
05-07 4

Halinów

W wYkonaniu dyspozycji wynikającej z art. llf ust. 3 ustawy zdnia 10 kwietnia2003 r.
o szczegÓ|nych zasadach przygotowania i rea|izacjt inwestycji w zakresie dróg publicznych
Q-t. Dz. U. z 2020,, poz. 1363 zę zm.) przesyłam obwieszczenie Starosiy Mińskilgo
informujące o wydaniu decyzji odmawiającej Nr 33/Ol2O2l zezwolęnia na realizaĘę
inwestycji drogowej dla inwestycji p.n. ,,,Budowa ulicy DŁLJGIEJ na odcinku od uI.
Swiętochowskiego do ul. 3-go Maja wraz z odcinkiem ulicy 3 MAJA w rejonie skrzyżowania
z ulicq Dlugq do granic miasta oraz ulicq TRAMWAJOWĄ no odcinku 70m do
skrzYŻowania" w Sulejówku, z prośbąo podanie do publicznej wiadomości (na tablicy
ogłoszeń orazw urzędowym publikatorze teleinform atycznym- BIP) na okres 14 dni.
Po uPłYwie tego terminu proszę o niezwłoczne przesłanie potwierdzenia o powyzszym
(wraz z Podaniem daty wywieszenia/publikacji i daty zdjęciaprzedmiotowego obwiesiczenia;
do Referatu Architektury i Budownictwa w Sulejówku Starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim na adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 53.
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9l zezw
drogowei

Na Podstawie aft, l la i art, l

lf ust. 3 ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach
Przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog puńlicznych
(.t. Dz,. U. z 202Or., poz. 1363 ze
zmianami) Starosta Mińskirawiaaamia,
o wydaniu dlcyzji
Nr

o l 202l z dn. l1.10.2021r. (znak: AB.6740.3.70.2021)
odmawiaj ącej zatwierdzenia
Projektu budowlanego i wydania zezwolenia na realizację
inwestYcji drogowej_ dla inwestycii p.n.
,,Budo,ia ulicy DŁUGIEJ na odcinku od ul.
Swiętochowskiego do uL 3-go Maja ńrn,
odcinkiem utic_y 3 ń,ąu w rejonie skrxyiowania
,
Długq do granic miasta oraz ulicq TRAMWAJTIZ.Ą
z ulicq
no
odcinku
70m
do
skrzyżowania''
Projektowanej na działkach nr ewid. 59',,4l17,.63.97,-83,'60/l
w obrębie ooóq i 75 w obiębie 00l3
PołozonYch w Sulejówk u oraz l 843/3
33 /

połozonej * lni"j..o*ości okuniew gm.
Halinów.

strony mogą zapoznać si.ę z treściąwydanej
decyz.ii oraz zdokumentacją sprawy,
które są dostępne w
Referacie ArchitekturY i Budownictwa
Sia.ori*a powiatowego w Mi,łrru Mazowieckim,
na u|.
Dworcowa 53 w Sulejówku (wejście
od liontu)
godrinu.h pracy Urzędu: poniedziałek,
wtorek:
czwartek: 8.00 - l6.00, środa:S.OO
'u
l7.00, piątek:
i.OO - lS.ÓO; po wcześntiejszym umówieniu
telefonicznie na konkretn-Y termin -i godzinq
(z uwagi na panującą sytuację w kraju związanąsię
wYStęPoWaniem Koronawirusa Covidz
ló
,'ą , t:g_9 por,r,odu óg.anicrenia w
bezpośredniej
obsłudzeinteresantór,v)podnumeremte[. yi"1""iron.
0257564088:025 7564073 lub 025756408l.
od wYŻej wYmienionej clecYzji służystronom prawo
wniesienia odwołania do Wojewody
Starosty Mińskiego, w terminie 14 dni
od daty doręczenia
ififi.d};:T,ff"[1il:f'"*;m
Zgodnie z art, 49 ustawY

z

dnia 14 czerwca l 960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego

X:,'::;#1"fil:::il:;:[:i::ffi:ie

poprzezobwieszczenie uwaza
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fi.t. Dz. U.
J"t"nane po upływie l4

Sprawę prowadzi:

Aneta Włodarczyk,tel.:025 756 40 88

Na tablicy SP / UM wywieszono dn.
.... .., .., ,., . podpis
ZtablicySP/UM zdjętodn.
..,..,...,.,...,,.... podpis
Na BlP SP / UM
ooublikowano^cln. .,.,..........,...,.... _,.,....,.
podpis
SP - Starostwo Powiatowe. UMC Urząd
Vi"rt"lCri",
-

Tadeusza Kościuszki3, O5-3OO Mińsk Mazowiecki
tel, 25 759 87 0o I e-mail: sekreLariat@powiatminski.pt
Iwww.powiatminski.pl
u[.

