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OBWIESZCZENIE

Na podstawie ań' 11d ust' 5 ustawy z dn]a 10 kwietnia 2003 r' o szczęgólnych zasadach
plzygotowania irealizacj inwestycji W zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz'u'z2o13l.' poz'
687) oraz ań. 49 ustawy z dnia 14 czelwca 1960r' - Kodeks postępowan]a adrninistracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 t., poz. 267 )

starosta skarżyski

zawiadamia, że na wniosek: Dyrektora zaEądu Dróg Powatowych w Skażysku _ Kamjennej,
ul. Konarskiego 20, skażysko - Kamienna, w dniu 08'10.2013r' zostało Wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu n a rea|izaąę inwestycji drogowej d|a zamiezenja budowlanego
polegającego na budowie nowego obiektu mostowego i rozbiófce istniejącego obiektu rnostowego w km
0+078 drogi powiatowej nr 0441T w m]ejscowości Płaczków' gmina Bliżyn wraz z dojazdami
w nięzbędnym zakręsie''.

Decyzja o zezwoleniu na rcaizację inwestycji drogowej zatwieldzać będzie podział
nieruchomości gruntowych' Działki, które podlegają podziałowi podano prŻed nawiasem' pogrubioną
czcionką podano numer działki prŻed podziałem, W nawiasie numery działek po podziale' Dzjałkj
podle9ające podziałowi:

_ jednostka ewidencyjna: Bliżyn, obręb ewidencyjny 15 Płaczków' arkusz mapy 1' działki nr ewid':
132 (132t1 132t2),

a Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid' gruntul
1. jednostka ewidencyjna| Bliżyn' obręb ewidencyjny: 15 _ PłaczkóW' arkusz mapy 1' działki nr:

13212 (powstała w Wyniku podziału działki nr 132_zajęcie stałe),
- '136 (działka nie dzielona - zajęcie stałe)'

54/5 (działka nie dzie|ona _ zajęcie czasowe)

zgodnie z ań. 10 s l Kpa strony postępowania mogązapaznać się z aktami sprawy w Wydziale
Architektury' Budown]ctwa ] Zagospodarowania PzestŻennego starostwa Powiatowego w skażysku -
Karniennej, ptzy ul. Konarskiego 20, w pok. 313.

Wyjaśnia się, że W myśl ań' 49 Kpa po upływ]e 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwiesŻczenia uznaje się, iż nastą]iło doręczenia zawiadomienia o Wszczęciu postępowania
w powyżsŻej sprawie'

Jednocześnie informuje się' ze strony postępowania' licząc od dnia doręczenia zawiadomienia
w sposób określony wyżej' mogą składaó wypowiedzi i zasLzeże|ia co do zebranych dowodóW
imateriałóW'

Wgląd a akta sprawy nie iest obowiązkowy.
Stronami są osoby lęgitymujące s]ę tytułem prawnym do nieruchor|ości będących pŻedmiotem

postępowania' ponadto stronami W spIawie mogą byó osoby legitymujące się tytułem prawnym do
nieruchomości w sąsledztwie i1westycji
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