
OBWIESZCZENIE
z dnia 20 września2022 r.

Zgodnie z aft,.49 ustawY z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz,U,z2021 r.,PoZ,735zęzm.)wzwiązkuzart. llf ust.3iaustaw}^zdnialOkwietnia2003r.
o szczególnYch zasadach Przygotowania i realizacji inwestycji w zakręsie dróg publicznych (Dz. U.
z2022 r. poz. 176 ze zm.)

STAROSTA KRoŚNIEŃsrt
zawiadamia

ze na wniosek Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 7 lipca 2022 r., w dniu 20 września ż022 r.
została wYdana decYzja nr 52012022 o zezwolÓniu na reaiizację inwestycji drogowej dla zadania:
,,Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 w km 2+252:i7-2+321',O4 rń"r"n"m do drogi
Powiatowej Rogi-Lubatówka-Lubatowa P2001R wraz z: rozbiotką ibudową mostu w km 2+300 na
Potoku Lubatówka, b.udową niezbędnych umocnień koryta potoku w obrębie przyczołków, rozbiorką
i budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologic.i"go i przebudową sieci
telekomunikacyjnej - w Lubatowej, na działkach:

Działkaprzęznaczona pod pas drogi gminnej leczniewymagająca podziału: 883.
Działka wód pĘnących częściowo zajęta pod inwesty cję: 3467.
Działki, z którYch korzYstanie będzie ograniczone , w związku z przebud,ową sieci uzbrojenia terenu:
1 19912 (1 l 99), 120014 (1ż001 1), 3660.
Działka, której korzystanie będzie ograniczone, w związku z budową urządzeń wodnych: 366112
(366 1 ).
Działka, której korzystanie będzie ograniczone , w związku z przebudową drogi powiatowej : 3644/ż,

W związku z PowYższYm uprzejmie informuj ę, że wszystkie strony postępow ania mogą
!a;o1taĆ.,się^ z treŚcią wYżej wymienionej decyzji w Wydziale Architeiltury, Budownictria
i Srodowiska Starostwa Powiatowego w Krośnie p.ry ui. ni" szczadzkiej l, pokó.i nr 606,
tel. 13 43 75761, w godzinach pracy |)rzędu (pon. 739 - 16e, w.-ćzw,7u"- isb, pt. 739 - ruu)
w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwies zczenia.

Zgodnie z art.49 ustawY z dnia 74 czerwca lgOO r. Kodeks postępowania administracyjnego
zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia puiii"rn"go ogłoszenia.Od decYzji sŁużY stronom prawo wniesienia odwołania d; Wojew6dy podkarpackiego
za moim PoŚrednictwem W terminie 14 dni od dnia otrzymania aecyŹii przez wnioskooa*-cę
lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Ponadto treŚc decyzji będzie udostępniona na okres 14 dni, tj. od 21 wrzęśnia ż022 r, do
5 PaŻdziernika2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Z up. STAROSTY
Katarzyna Staroń-Wilk

Naczęlnik Wydziału
Architektury, Budownictwa i Środowiska

Działki przeznaazone pod in*esty@
na podstawie art. 12 ust. l

jednostka ewidencyjna: l 80703_S lwo

Działki pierwotne
Działki wydzieIone

pod pas drogi gminnej
Działki wydzielone

o dotychczasowym przeznaczeniu
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