Bielsk Podlaski 2016.12.06

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

AŚ.6740.339.2016

OBWIESZCZENIE
Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zgodnie z art. lid ust 5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z póz. zm) oraz art. 49 i art. 61
§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że na wniosek Pana Leszka
Aleksiejuka Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim działającego w
imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim ul: Mickiewicza 46, 17100 Bielsk Podlaski z dnia 24.11.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na
„Przebudowie mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 175IB w miejscowości
Wylan przez rzekę Leśna wraz rozbudową dojazdów”, położonej na terenie Gminy Boćki
zlokalizowanej na n/w nieruchomościach:
c) stanowiących istniejące pasy drogowe:nr ewid. 1881 w obrębie Andryjanki;nr ewid.
1564,1566/3 w obrębie Wandalin;
d) stanowiących istniejące pasy drogowe (gminne) które będą czasowo zajęte: nr ewid.
2109,1867, 2130 w obrębie Andryjanki; nr ewid. 1566/2 w obrębie Wandalin;
c) działka Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Marszałka Województwa
Podlaskiego (rzeka Leśna): nr ewid. 1575 w obrębie Wandalin.
d) do podziału z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: nr ewid. 1266
w obrębie Wandalin, nr ewid. 1291 w obrębie Wandalin, nr ewid. 1301 w obrębie
Wandalin, nr ewid. 1565 w obrębie Wandalin, nr ewid. 1295/1 w obrębie Wandalin.
Jednocześnie stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje
się, że akta dotyczące tej sprawy zostały skompletowane.
Strona ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od ukazania się
obwieszczenia w tutejszym Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury, Budownictwa,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
przy ulicy 11 Listopada 4 w pokój 206, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na
tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy Boćki, tablicy ogłoszeń sołectwa
Andryjanki, Wandalin, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz w prasie lokalnej.
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