Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Wydział Architektury i Budownictwa
Wejherowo,2077-09-07
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Starosta Wejherowski

1, art.lla ust.l, art.llf ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych
i rea|izacji inwesýcji w zakresie dróg publicmych /tekst jedn. Dz. IJ. z 2}l7r. poz.
49 ustawy z đnia14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst
jedn. Dz. U. z20l7r. poz. 1257./, zawiadamia, że na wniosek z dnia đnia20'04'2017r., skorygowany w dniu
22'06.2017r Burmistrza Miasta Redy w dniu 29.08'2017r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację
I. dzialając na podstawie art.

zasadach przygotowania
1496/ oraz aÍt. l0 i art.

inwesýcjí drogowej:

wydania decyzji o zezwoleniu na ľealizację inwesĘcjĺ dľogowej Budowie dróg gminnych - ulicy Kaľłowicza i Polnej w Redzie

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Reda określonych poniżej

A. działki w liniach rozgraniczających teľen pasa drogi gminnej:

ewid.: I55l1, ń5l2, 154/3, 153/2, I54l2, l54l5,I53l4, 77IlŻ7, I58ll2 (powstałej
działki 158/7), 158/10 (powstałej z działki 158/5), I54lI8 (powstałej z działki 15416), 160lI,
177129,17IlŻ8,148/4,l48l9,169110, |7015,I',lIl38,170/6,l39IĺI,I7ll33,I7lll9,I7ll2l,l7Il25,
11I126, I7ll39,260/2, 158/8 (powstałej z działki L58/4), |54119 (powstałej z działki 15416), 15913
(powstałej z działki l59l2)
- obr. 02 działki nr

z

B.

działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia teľenu, zjazdőw i
innych dľóg publicznych:
- obr. 02 działki nr ewid.: I/I, I07, 75618, l54l4,130/8, 130/7, 13|, l3IŻ
W związku z Poryższym informuje się strony postępowanią właściweorgany administracji rządowej i samorządowej oraz
właścicieli,zaĺządcóvł i uzytkowników terenów objętych inwesýcją o możliwościzapoznania się z decyzją w Starostwie

Wejherowskim Wydział Architektury

i

Budownictwą 84-200 Wejherowo

ul. 3 Maja 4,

\ry pokoju 2l2

w godz.7.30-l5.30, tęl. 58 572-94-47 lab złoĘćewentualne zastrzeŻęnia i uwagi napiśmie w Biurze obsługi Interesantana
paÍterzę, w pon.-czlv w godz. 7.00-17.30' w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50'

z

Informuje się, że zgodnie
art. 49 ustawy z dnia 14 czeÍwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonaĺre po upýwie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia'
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Niniejsze ogłoszenie zamieszcza s ię
1. Tablica ogłoszeń starostwa Wejherowskiego
2 Tablica ogłoszeń Wydziału Aĺchitektury i Budownictwa Starostwa Wejherowskiego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Redy
4. Strona intemetowa BIP starostwa Wejheĺowskiego
6. Prasa lokalna
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