
OBWIESZCZENIE
STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 30.09.2022r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam
że dnia 30.09.2022 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński wydał decyzję nr 3/ZRID/2022,
znak: AB.6740.271.2022.CWoj o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej
budowęulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama w Golubiu-Dobrzyniu.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią
ww. decyzji w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25,
Wydział Architektury i Budownictwa (pokój S15) w dniach pracy tut. Urzędu,w godz. 7.30-15.30.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem
Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 1If ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z art. 49 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływnie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie
Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu oraz urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi,
tj. Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń oraz Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia i w urzędowych
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
a także w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 127a $ 1 i 2 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawado wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawado wniesienia odwołania przezostatnią stronę postępowania, decyzja stanie się ostateczna.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania,

jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa
do wniesienia odwołania (art. 130 $ 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjn

Z up. STAR
mgrAgni e

Kie
Architek aw

GMINĄ MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ

dame jocezeBURMISTRZ. 0
13,
fax 56 683

£REGON:871118566 NIPSBS de

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 0.08.AOL e SEAS TE Taka CS Ga Siano Mar, Piątkowski
(pieczęć jednostki orąz podpis osoby

upoważnionej,

ISTRZ
GMINA MIASTO GOŁUB-DOBRZYŃ
ul. Płac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń B
tel. 56 683 54 10 do 13, fax 56 683 54

15

REGON:871118566 NIP-5030084345
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia AUO.20434 '

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ BURMISTRZ
|

tej. 56 683 54 10 d iatkowskod dnia 20.08.0220 dnia „4 A
1Q8ŁO econazy ododm LA e(pieczęć jednostki orgz. podpis osoby

upoważnionej)

Opublikowano na stronie internetowej ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń


