
ST AROST A SKARŻVSKI
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26-110 Skarżysko-Kamienna

Znak: A8.6740.2.4.202I.A8

Skarżysko-Kamienna. dnia 08.07.2021 r.

OBWI ESZCZENI E

o wydaniu decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Oz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1363)

Starosta Skarżyski

zawiadamia. że na wniosek: Pana Adama Stempniewicza pełnomocnika: BurmistrLa Miasta
i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suehedniów wydana została decyzja znak:
AB.6740.2,-ł.202I.AB z dnia 06.07.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 38900 I T od km 0+965.00
do km l+013.00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 0+989.00. na rzece
Żarnówce. w miejscowości Mostki. gmina Suchedniów.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatw'ierdza podział nieruchomości
gruntowych. Wyjaśnia się. że w odniesieniu do nieruchomości. które podlegają podziałowi -
w nawiasie podano numer działki przed podziałem. natomiast przed nawiasem numer działki po
podziale.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
I'rLeznaezonyeh pod pas drogowv (7.ajeciestale):

• powiat skarżyski. jednostka ewidencyjna: 261005_5 Suchedniów. obręb 0008 Mostki. działki nr:
694/1 (694). 695/1 (695).852/1 (852).853/1 (853).699/1. 697

I'rzeznaezllnvch pod prLebudowe dróg innych kategorii lub p1'Lebudowy infrastruktury technicr.nej
(zajecie czasowe);

• powiat skarżyski.jednostka ewidencyjna: 261005_5 Suchcdniów. obręb 0008 Mostki. działki nr:
852/2 (852). 258/2.

Zgodnie z art. lOS I Kpa strony postępowania mogą zapoznać SIę z aktami sprawy
w Wydziale Architektury. Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa
Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. ul. Konarskiego 20. pokój 309.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego
za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie czternastu dni od dniajej doręczenia.

Wyjaśnia się. że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się. iż nastąpiło doręczenie decyzji.
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