Ostrów Mazowiecka, dnia 2019-11-26
AB.6740.6.4.2017

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROWSKIEGO
Na podstawie art. 11 d ust. 5 w związku z art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz
upoważnienia Starosty Ostrowskiego Nr 2/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. , zawiadamiam, że w
dniu 2019-10-29 zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Małkinia Górna postępowanie
administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Ostrowskiego z dnia 2017-08-29,
Nr 4/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Piaski
i ulicy Lipowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji
z
istniejącym uzbrojeniem terenu w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna,
powiat ostrowski województwo mazowieckie, na odcinku o łącznej długości 341m,
na działkach nr ew. 995, 996/13, 1064, 1065/1, 1066, 996/19, 997/1, 1054/4 i 1101/8 - obręb
ew. Małkinia Górna, jednostka ewidencyjna Małkinia Górna w zakresie obejmującym
zmianę przebiegu kanalizacji deszczowej w obrębie projektowanej inwestycji
Wykaz działek pod realizację drogi (obręb Małkinia Górna):
1. Działki istniejących pasów drogowych stanowiących własność wnioskodawcy: 995, 996/13,
1064, 1065/1, 1066.
2. Działki wydzielone pod projektowany pas drogowy, które stały się własnością Gminy
Małkinia Górna, z dniem, w którym decyzja ZRID nr 4/17 z dnia 2017-08-29 stała się
ostateczna : 996/19, 997/1, 1054/4.
3. Działki, z których korzystanie będzie ograniczone : 1101/8.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3, telefon
(29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w
terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

