AB.6740.31.2017

Gorlice, 2017-04-07
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3, ustawy z dnia10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 ze
zmianami) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami)
STAROSTA GORLICKI
zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 2/D/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. znak: AB. 6740.31.2017
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.

„Rozbudowa drogi gminnej Wiatrówki w km 0 +160,50 do km 0 + 645,70
wraz z odwodnieniem”,
- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Moszczenica reprezentowanej przez Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2017 r. (uzupełnionego w dniu 10 lutego 2017r.)
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Moszczenica, powiat
gorlicki, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer
działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę,
w nawiasie podano numer działki przed podziałem), znajdujących się:
a) między liniami rozgraniczającymi teren określający granicę pasa drogi gminnej - jednostka
ewidencyjna gmina Moszczenica (obręb 0001), działka nr 3547/1 (3547); 3548/7 (3548/4); 3554/2
(3554); 3517/2 (3517); 3516/2 (3516); 3515/2 (3515); 3565/6 (3565/4); 3505/8 (3505/2); oraz na
działkach stanowiących istniejący pas drogowy niepodlegających podziałowi, tj. działki nr 3538,
3505/3, 3506/2, 3508/2, 3556/2, 3557/2,
b) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy obiektów budowlanych
leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji - jednostka ewidencyjna gmina Moszczenica
(obręb 0001), działki nr 3525, 3524, 3519, 3518, 3517/1 (3517), 3516/1 (3516), 3508/1, 3506/1,
3506/3, 3505/4, 3548/6, 3556/1, 3557/1, 3521, 3524,
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji
drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej
inwestycji, zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości, oznaczenia nieruchomości, które stają się
własnością Gminy Moszczenica, zatwierdzenia projektu budowlanego, ustalenia obowiązku
dokonania przebudowy dróg innych kategorii i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu,
szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie, określenia terminu wydania
nieruchomości na 120 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stanie się ostateczna .
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią
w/w decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11
Listopada 6, pokój 306, w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do
15,30.
Od ww decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj.
ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Ww przepis zobowiązuje także organ wydający decyzję do przesłania zawiadomienia o
wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub
użytkownikowi wieczystemu na adres określony w katastrze nieruchomości. Doręczenie
zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Jednocześnie informuje się, iż obwieszczenie Starosty Gorlickiego podlega zamieszczeniu na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica, w prasie
lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica.

