
STAROSTA WŁOOŁ,AWSKI OBWIESZCZENIE
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

z dnia 8 września 2017 r.
o wydaniu decyzji o zezv,oleniu na realŁację inwestycji drogowej

Na podstawię art. llf ust. 3 i 4 ustawy z dńa 10 kwietnia 2003 r. o szczęgólnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1496) oruz art.

49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz.

Iż57)
zawiadarria się, że

na wniosek Zarządu Powiatu Włocławskiego, reprezentowanego przez pelnomocnika - Pana
Sergiusza Makowskiego - Usługi Drogowe we \ilłocławku z dnia 18 sierpnia 2017 r. uzupełniony 10

sierpnia 2017 r.,zostńawydana decyzja Starosty Włocławskiego z dnia 8 września 20I7r. Nr ZRID -
7l20I7 znak: oŚB.6740.L6I6.20I7 o zęzwolęniu na realizację inwestycji drogowej pn.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 28l4C Samsryce -lzbica Kujawska na działkach o nr ewid.:

100,319, 1(Itl, 1l2), w obrębie ewidencyjnym Świszewy, l28, l29, |93,37, w obrębie

ewidencyjnym Kazimierowo, 11, 12r 57,192, w obrębie ewidencyjnym Miasto Izbica Kujawska,

gm,IzbicaKujawska.
Przęd nawiasem podano nr działki przed podziałem, w nawiasie numery dzińek po podziale, gdzie
p o grubioną czcioŃą o znaczon7o działkę pt zęznaczoną p o d dro gę.

Informuję, że z tteścią wlw decyzji strony mogą zapomać się w siedzibie Starostwa Powiatowego we

Włocławku, ul. Cyganka28, w pokoju nr 19 w godzinach pracy urzędu, telefon (54) 230-46-09.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP
Starostwa Powiatowego we Włocławku, na stronie intemetowej BIP Urzędu Miejskiego w Izbicy
Kujawskiej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włocławku, na tablicy ogłoszeń

wTJrzędzieMiejskim w Izbicy Kujawskiej otazw prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 Kodęksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uwńa się dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu wiw
decyĄi.

Od niniejszej decyzji słu,ży stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy
stron o jejza pośrednictwem Starosty Włocławskiego w terminie 14 dni id dnia ęawiadomienia

wydaniu.

znak: oŚB.6 7 40.1.616.2017

Obwieszczenie wywieszono w terminie od .,....

Otrzymuia:
l. ZarządPowiatu Włocławskiego

Ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek -2 egz.

(do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i ogłoszenia w BIP)
ż, Starostwo Powiatowe we Włocławkl - 2 egz,

(do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okes 14 dni i ogłoszenia w BIP)

Urząd MiejsĘ4ąĘĘ]gy_Kuiaws§Ę -2 egz,

@[cy ogłoszeń na 14 dni i ogłoszenie w BIP)

3. Na -legz,

..do


