Ar. 6740.1.10.7.2019

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta JastrzębieZdrój reprezentowanego przez Pana Remigiusza Macheja, w dniu 13 listopada 2019 r. została wydana decyzja
numer 9/ZRiD/2019, (znak sprawy Ar.6740.1.10.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju dla zadania pod nazwą
„Projekt budowy chodnika przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju”
Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej.
Decyzją został zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzony podział nieruchomości.
Decyzją stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wykonującego
zadania powiatu, nieruchomości znajdującej się w liniach rozgraniczających teren inwestycji
określających granicę pasa drogowego drogi powiatowej.
Inwestycja będzie prowadzona:

na działkach w liniach rozgraniczających teren o numerach geodezyjnych - w nawiasach oznaczono
numery działek po podziale, pogrubieniem wskazano działkę do przejęcia pod pas drogowy:
2.1 – 750/35, 2.2 – 474/39, 2.2 – 476/39, 2.1 – 736/132, 2.1 – 604/124, 2.1 – 606/121, 2.1 – 738/151, 2.1 –
737/114, 2.1 – 801/128 (2.1 – 1037/128, 2.1 – 1038/128) w Jastrzębiu-Zdroju.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale w Wydziale Architektury, Urzędu
30
00
Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, w godzinach od 7 do 14 , pokój numer 353B.
Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie:
- 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
- 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie ( zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu
decyzji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz na stronie BIP) - pozostałym stronom.
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