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•iAROSTWO POWIATOWE
w Bielsku-BiaIej, ul. Piastcwska 40

13-.W) Bielsko-Biala

OBWIE8ZCZENIE
STAROSTY BIELSKIEGO
Nr WB.6740.3.3.2020.WN
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z dnia 18.12.2020r.
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Na podstawie art. lid ust. 5 i 6 ustawy z dma 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowywania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z2018r., poz. 1474 tj. ze zm.) ..specitstawa", Starosta Bielski
podaje do publicznej wiadomosci, ze na wniosek W6jta Gminy Jasienica, w dniu 23.09.2020r. (postanowienie o
uzupetnieniu z dnia 20.10.2020r., uzupehiienie z dnia 09.12.2020r.) zostato wszcz?te post?powanie administracyjne, w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej pn.:

,,Rozbudowa drogi publicznej gminnej nr 490018 S ul. Koscielna w solectwie Jasienica - poprzez
budow^ chodnika" , gmina Jasienica
(droga gminna klasy ,,L")

INWESTYCJA OBJETE SA NASTEPUJACE NIERUCHOMOSCI (dzialld znajduiace sie w liniach
rozeraniczaiacychteren) I'uwasa! w ncnviasie podano pienvotny numer dzialki):
Gmina Jasienica, obreb 0005 Jasienica

633/6(633/4); 635/6(635/4); 645/17; 635/8(635/2); 637/2(637); 636/2(636); 638/2(638); 645/6; 645/3; 645/11; 645/12;

DZIALKI POZA LINIAMI ROZGRANICZAJACYMI. PODLEGAJACE OGRANICZENIU W KORZYSTANIU

DLA REALIZACJI OBOWIAZKU 0 KTORYM MOWA W Art. 11 fust. 1 pkt. 8 ppkt. e) - h) ..specustawv" (uwaga!
w nawiasie podam pKnvolny numer dzialk'i):
G mina Jasienica, obreb 0005 Jasienica

Brak.

Wobec powyzszego informuj?, ie strony mbg4 zapoznac sy z aktami sprawy, wypowiadai si$ co do zebranych dowodow
i materiat6w .oraz sktadai wnioski i zastrzezeiiia-w Wydziale BudownictwaStarostwa Powiatowego \v Bielsku-Bialej,
ul. Piastowska 40 (hucb A, pok. 316), w godzinach pracy Starostwa po wcze^riiejszym kontakcie telefonicznym: 33- 81-36-947, do
czasu podj^cia rozstrzygni^cia w sprawie, ktora zostaniu rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiaty
(w terminie 14 dni od dnia DO uplywie 14-dniowego terminu wywieszenia obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w BielskuBiatei. Urz?dzie Gminv Jasienica tub uka2ania si? obwieszczenia w orasie lokalnei lub na stronie BIP tvch urzedow). Po tym
terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materialy.
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