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OBWIE S ZCZE NIE
nr

STAROSTY BIELSKIEGO
WB.6740.3.1.2019.WN

z dnia

28 maja

20l9r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 74 częrwca 1960r. Kodeks postępowąnia administracyjnego (Dz. U. z 20]8r.,
poz.2096-tekstjednolity| wzwiązkuzart.71fust.3iart. llfust.7ustawyzdnialOkwietnia2003
o szczególnych ząsadąch przygotowwąnia i realizacji inwesĘcji w zakresie dróg publicznych (Dz. LI. z 20]Br.,
poz. l474 - tekst jednolity), Starosta Bielski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku z dnla
05.03,2019r. Zarząda Powiatu Bielskiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Bielsku-Białej, reprezentowany przez Pełnomocnika P. Grzegorza Glanowskiego, 43-356
Bujaków, ul. Zdrojowa t2, w sprawie zmiany w trybie ut. 36a uslawy z dnia 7 lipca 1991r. Prąwo budowlane
(Dz. (}. z 20]8r., poz. 1202 tj. ze zm.), ostatecznej decyzji Starosty Bielskiego nr 912017 (znak sprawy:
WB.6740.3.8.2017.WN) z dnia 13.12.20l1r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 4444 S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowantęm z drogą powiatową nr 4411 S ul. Janowicka
w Bestwinie", gmina Bestwina, w dniu 28 maja 20l9r. została wydana decyzja nr 3l20I9 (znak sprawy
WB.6740.3.1.2019.WN), zmieniająca ww. decyzję, w zakresie zatwierdzenia projektu zamiennego

obejmującego zmianę projektu zagospodarowania terenuo polegającą na zmianie przebiegu linii
rozgraniczającej teren inwestycji, stanowiącej linię podziału nieruchomości dla dz. nr l702ll8
położonej w Bestwinie.

Zakresem zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji objęte są następujące nieruchomości nr:
(uwaga! w nawiasie podano pierwotry numer działki):

Gmina Bestwina. obręb 0001 Bestwina
l702121(1702ll8);

pouczenie
Strony mogą zapoznać się z treściąww. decyzji w Wydziale Budownicfwa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40 (bud. A, pok. 3l6), codziennie w godzinach pracy Starostwa.
Stronom przysługuje prawo wniesięnia odwołania od wydanej decyzli w terminie 14 dni po upĘrłie terminu wyr,vieszenia
obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, Urzędzie Gminy Bestwina i ukazania się obwieszczenia
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej ww. Urzędów, do Wojewody Sląskiego za
pośrednictwem Starosty Bielskiego.

Stosownie do zapisów art. 11f ust. "/ ustalły z dnia ]0 huietnia 2003 o szczególnych zasadach przygolołania
i realizacji iml,estycji ly zctkresie dróg publicznych (Dz.U. 2018, poz. l171 l7./, odstąpiono od obowiązku zawiadamiania
o zmianie decyzj i o zezwoleniu na realizację inwestycj i drogowej, w drodze obwieszczenia w prasie.

mgr inż. Elźbieta Chaber
Naczelnik Wyd{ału Budownictwa

ć tlp.
Ł:lśbi,atą

NseiĘlnik y/ydZialU

§§TY

