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OBWIESZCZENIE STAROSTY

;_DZIERZYNSKO-KOZIELSKIEGO

dan-iu decyzji o zezWoleniu na realizację inwestycji drogowej _ .

Na podstawie art. 1 lfust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.
Dz.U. z 2 sierpnia 2018 r.,.poz 1474.) Staiosta Kędzierzyńsko—Kozielski informuje
że w dniu 23 wrzesnia 2019 r. została wydana dla Prezydenta Miasta Kęd21erią-JrnKozle decyZJa o zezwolemu na reahzaqę mwestycp drogowej polegającej nia
"Przebudowie i rozbudowie uL I. MościCkiego w Kędzierzynie-Koźlu (droga gminna, klasa '
D), na działkach w obrębie ewidencyjnym 1044 Azoty w liniach rozgraniczajacych teren '
inwestycji, stanowiacych pas drogowy nr*.' 28/110 (28/120, 28/121), 25/1 (25/70, 25/71),

25/2 (25/72, 25/73), 25/33 (25/86, 25/87), 25/12 (25/74, 25/75),.25/13 (25/76, 25/77), 25/14 ›
(25/78, 25/79), 25/15 (25/80, 25/81), 25/28 (25/84, 25/85), 25/41 (25/90, 25/91), 25/38
(25/88, 25/89), 25/19 (25/82, 25/83), 28/5 (28/118, 28/119), 28/36, 28/47, 28/46, 28/45,
" 26/1; poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiacych teren
niezbędny do realizowania obiektów budowlanych nr : 15/2, 28/44, 28/43, 28/42, 28/3 7

28/84, 28/75, 28/74, 28/73, 28/72, 28/71, 28/70, 28/89, 28/90, 28/68, 28/67, 28/66, 28/65
28/64, 28/63, 28/95, 28/96 28/61, 28/60 28/59 98/58 28/5 7 28/56 28/101 28/1'05-9
28/54, 28/53, 28/52, 28/51, 2,8/50 28/49, 25/70
'
(*przed nawiasem podano numer działki przedplanowanym podziałem, w nawiasie numery

działek po zatwierdZeniu podziału, przy czym numery działek, które planowane są do
przejęcza na rzecZ Gminy Kędzzerzyn-Kozle na cel pasa drogowego zaznaczono "

pogrubioną ! podkreslonq czczonką)

W związku z powyższym informuje się, ze strony mogą zapoznać Się z ..
. '
tresc1ą decyzp w Wydz1a1e Budownictwa 1 Architektury Starostwa Pomatowego

Kędzierzynie Koźlu, Plac Wolności 13 (pokój 20,Ipiętro) w godz. 8 0.0— 15.00.
'
Zgodnie z art. 49 k.p.a., w przypadku zawiadomienia stron o dec zjach przez
upływie
obwieszczenie, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dok ane
~
ogłoszenia.publicznego
dnia
14 dm od

