
STAROSTA OLESKI

46-300 Olesno. ul. Pieloka 21
AB.6740.ZRI0.1.11.2017

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OLESKIEGO

z dnia 30.06.2017 r.

Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031,
z 2016 r. poz 1250) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2016r.. poz. 23)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 30.06.2017 r. na wniosek Gminy Gorz6w Slqski, decyzji 0 zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na: rozbudowie wlotu drogi gminnej
publieznej nr 100843 0 - ul. Miekiewieza do skrzyzowania z drog~ krajow~ nr 42
- ul. Stelmaeha w miejseowosei Gorzow Sl~ski

Inwestyeja obejmuje dziatki: nr 1071, 1070, 1048/1, obrqb ewideneyjny 0046 Gorzow
SI~ski, jednostka ewideneyjna 0046 Gorzow SI~ski

Informuj~. ze mozna zapoznac si~ z tresciq decyzji 0 zezwoleniu na realizacj~
inwestycji drogowej w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa
Powiatowego w Olesnie ul. Pieloka 21 ( parter - pok6j nr 8) w godzinach pracy urz~du

- w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji s~uzy stronom odwo~anie do Wojewody Opolskiego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dor~czenia wnioskodawcy oraz od ukazania
si~ zawiadomienia 0 jej wydaniu w drodze.QSw· szczenia.

Zgodnie z art. 49 KPA zaWiad?~~.pfe_Q{Z~ obwieszczenie uwaza si~ za dokonane
po up~ie 14 dni od daty publiczn~~!~~~~~~wl~~:')
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Obwieszczenie podlega publikacji:

1. na tablicy ogtoszen i stronie internetowej Urz~du Miejskiego w Gorzowie Slqskim
2. na tablicy ogtoszen Starostwa Powiatowego w Olesnie.
3. . . ernetowe' Starostwa Powiatowe 0 w Olesnie SIP
4. w prasie lokalnej ( .. Kulisy Powiatu Oleskiego" )
5. a/a MS/MS


