STAROSTA MIŃSKI

Halinów dnia 20 sierpnia 2018 r.

AB.6740.4.262.2018

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)
zawiadamia się o wszczęciu, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowiecki z
dnia 06 sierpnia 2018r., postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na:

„Rozbudowie drogi powiatowej Halinów – Krzewina – Desno na odc. od KM
0+009 do 0+112”
Inwestycja obejmuje następujące działki w obrębie ewid. Halinów:
nr ew.: 411; 410/10 (działka powstanie z podziału istniejącej działki 410/2); 416/7 (działka
powstanie z podziału istniejącej działki 416/5).
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta w odniesieniu do dróg powiatowych wysyła
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości
objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, (…..)
oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń. Doręczenie zawiadomienia na adres
wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w
Mińsku Mazowieckim Referacie Architektury i Budownictwa z siedzibą w Halinowie przy
ul. Spółdzielcza 1 (pon. od 8.00 do 17.00, wt.-czw. od 8.00 do 16.00, piąt. od 8.00 do 15.00) –
telefon 22 7604570; 22 7836020 wew. 116 lub 136 oraz składać inne uwagi i wnioski - do czasu
wydania orzeczenia w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Starosta
/-/ Antoni Jan Tarczyński

Obwieszczenie umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Halinów
3. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mińskiego
4. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Halinów

