STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE
Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
STAROSTA LESZCZYŃSKI
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Myśliwskiej wraz
z odwodnieniem w m. Włoszakowice o łącznej długości 210,10 m”. Decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekty podziału
nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Projektowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych nieruchomościach
gruntowych:
130/2, 5009/16, 5009/19, 5009/15, 130/3, 130/11, 130/5, 130/6, 130/7, 130/12, 130/13, 130/14,
130/15, 130/16, 130/17 w obrębie ewidencyjnym Włoszakowice, jednostce ewidencyjnej
Włoszakowice.
W związku z realizacją inwestycji dokonany zostanie podział następujących nieruchomości
gruntowych: 5009/19 (5009/56, 5009/57), 5009/15 (5009/54, 5009/55), 130/3 (130/18, 130/19),
130/11 (130/26, 130/27), 130/5 (130/20, 130/21), 130/6 (130/22, 130/23), 130/7 (130/24, 130/25),
130/12 (130/28, 130/29), 130/13 (130/30, 130/31), 130/14 (130/32, 130/33), 130/15 (130/34,
130/35), 130/16 (130/36, 130/37), 130/17 (130/38, 130/39) w obrębie ewidencyjnym
Włoszakowice, jednostce ewidencyjnej Włoszakowice. W nawiasach podano numerację działek
po podziale, przy czym numery wytłuszczone stanowić będą działki znajdujące się w liniach
rozgraniczających teren inwestycji. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren
inwestycji zostaną przejęte na rzecz Gminy Włoszakowice. Termin przejęcia działek zostanie
określony w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Jednocześnie zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie, Leszno, Pl. Kościuszki 4B - Wydział Architektury
i Budownictwa (pok. 105) w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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