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OBWIF,SZCZENIE

STAROSTY BIELSKIEGO
Nr WB.6740.3.1.2019.WN
z dnia 12.03.2019r.

Na podstawie aft. lld ust. 5 w związku z art. llf ust. 7 ustawy z dnia ]0 hłietnia 2003r. o szczególnych ząsadach
przygotowania i realizacji inwesĘcji w zakresie dróg publicznych (tj,; Dz.U, z 201Br., poz. l171) oraz art.49 ustawy
z dnia I1 czerwca l960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Ę.: Dz.L/. z 20lB, poz. 2096), Starosta Bie|ski
podaje do publicznej wiadomości, źe na wniosek dzialającego, z upoważnięnla Zarządu Powiatu Bielskiego,
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, w imieniu którego występuje Pełnomocnik P. Crzegorz
Glanowski, 43-356 Bujaków, ul. Zdrojowa 12, w dniu 05.03.20l9r., zostało wszazętę postępowanie administracyjne
w sprawie zmtany w trybie art.36austcrwy z dnia 7 lipca l991r. Prąwo budowlane (Dz. [,/. z 20l8r., poz. 1202 tj. ze
zm), ostatecznej decyzji Starosty Bie|skiego nr 912017 z dnia 13.12.2017r., znak,. WB.6]40.3.8.2011.WN o zęzwoleniu
narealizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4444 S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem
z

drogą powiatową nr 4471 S ul. Janowicka w Bestwinie", gmina Bęstwina.

Wniosek o zmianę ww. decyzii nr 9/2017 z dnia l3.|2.2017r. dotvczv zatwierdzenia proiektu zamiennego
w zakresie:

-

zmiany projektu zagospodarowania terenu, obejmującej zmianę przebiegu linii rozgraniczającej teren inwestycji,

stanowiącej linię podziału nieruchomości dla dz, nr 1'l02l18 połozonej w Bestwinie.

ww. zmiana obiete sa nastepuiace nieruchomości (lłwaqą! w nąwiasie oodano pierwotny numer

działki):,

Gmina Bestwina" obreb 000l Bestwina
l702/2l(1102l18);

Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiaclać się co do zebranych dolvodów
i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40 (bud. A. pok.3l6). codziennie w godzinach pracy Starostwa, do czasu pod.ięcia rozstrzl,gnięcia
w sprawie, która zostanie rozpŃrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (w terminie 14 dni od dnia po upływie terminu
wywieszenia obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białe1, Urzędzie Gminy Bestwina). Po tym terminie sprawa
zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
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