..
Skarżysko-Kamienna,

STAROSTA SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko - Kamienna

dnia 05.08.2016 r.

AB.67404.9.2016.KK
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
U.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego U.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
Starosta Skarżyski
zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
działającego w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26-110 SkarżyskoKamienna, w dniu 21.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji
Starosty Skarżyskiego Nr 2/2013 z dnia 30.09.2013 r. znak: AB.6740.2.3.2013.KK zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie
drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową
"Małego Ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej w części
dotyczącej działki nr ewid. 267/4 (powstałej w wyniku podziału działki nr ewid. 267/2 po
wcześniejszym podziale działki nr ewid. 267) o powierzchni 0,0967 ha położonej przy
ul. Bernatka w Skarżysku-Kamiennej
(obręb ewidencyjny 10 Metalowiec ark. 43; jednostka
ewidencyjna Skarżysko-Kamienna).
Zgodnie z art. ,O ~ I Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Architektury,
Budownictwa
i Zagospodarowania
Przestrzennego
Starostwa
Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Konarskiego 20, w pok. 313.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenia zawiadomienia o wszczęciu
postępowania w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuje się, ze strony postępowania,
licząc od dnia doręczenia
zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do
zebranych dowodów i materiałów, do czasu wydania decyzji w sprawie.
Wgląd a akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są oso~y legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących
przedmiotem postępowania. ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się
tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.

