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OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO
Nr ASI.6740.217.3.2017 z dnia 23.08.2017r

o wszczęciu postępowania w spraw ie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 i art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. lid ust. 5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1496), zawiadamiam,
że na wniosek: Zarządu Powiatu w Mońkach, z siedzibą: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki,

w dniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
drogi powiatowej Nr 1416B /Mońki-Goniądz/ w km 0+000 + 6+850.
Zgodnie z wnioskiem przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami:

-

obręb 0001 Goniądz: 1341;
obręb 5332 Wojtówstwo: 833/2;
obręb 5438 Mierkienniki: 833/1; 833; 712/2; 758(758/2, 758/1); 757/3(757/5, 757/4);
obręb 0008 Jaski: 196; 37/2(37/4, 37/3);
obręb 0007 Hornostaje: 258; 247/1; 255/2; 254/2; 2; 257/2; 251(251/2, 251/1); 250(250/2,
250/1); 249(249/2, 249/1); 216(216/2, 216/1),

(oznaczenie: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek
po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone p o d inwestycją)

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie przez
obwieszczenie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie 14 dni od daty
publicznego ogłoszenia.
Informuję, że w terminie 21 dni, licząc od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia
o wszczęciu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zgłosić
ewentualne uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów oraz uzyskać wyjaśnienia
w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa
Powiatowego w Mońkach, mieszczącym się w budynku przy Al. Niepodległości 3, pok. nr 16,
w dniach: poniedziałek - piątek, w godz. 9:00 - 15:00, lub pod nr tel. (85) 7278824.
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