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Lubartów, dnia 2 lutego 2016 r.

AIB.6740.3.3.2015

OBWIESZCZENIE
STAROSTY LUBARTOWSKIEGO

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. IIf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013.687 z
późno zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Oz.U.2013.267 z późno
zm.),

zawiadamiam,
że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lubartów, z dnia 5 czerwca 2015 r., złożonego w
siedzibie Starosty Lubartowskiego w dniu 8 czerwca 2015 r., a następnie uzupełnionego
wnioskiem z dnia 22 lipca 2015 r. i wnioskiem z dnia 29 grudnia 2015 r., decyzją nr 1/2016 z
dnia 2 lutego 2016 r. udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na
budowie i przebudowie drogi gminnej nr 103413 L na odcinku granica m. Lubartów
(ul. Hutnicza) - Łucka - droga zbiorcza od km 0+ 115 do km 2+249 z łącznikami do
ul. Lubelskiej i drogi krajowej nr 19 - ETAP l (odcinek I część l, od km 0+ 115 do km 0+875
oraz odcinek 2 od km 0+000 do km 0+ 156).
Inwestycja realizowana jest na działkach:
l. Przeznaczonych pod projektowany pas drogi gminnej (stałe zajęcie):

obręb ewid. 060807 _2.0008 Łucka, jednostka ewid. 060807 _2 Lubartów
367/5, 526/55, 52511, 368/3, 369/3, 370/5, 526/57, 371/5, 526/59, 372/4, 527/1, 374/1,
528/1,52911,384/4,385/5,53011,53211,386/5,533/1, 53411, 388/6, 38911, 391/1, 535/2,
392/5, 546/1, 393/5, 537, 394/3, 395/3, 55011, 70411, 634, 39714, 397/6, 398/3, 705/1,
399/3, 401/1, 70611, 405110, 707/3, 41117, 412/3, 710110, 710/8, 712/4, 413/5, 413/7,
413/9,413/8,41211,414/6,714/9 i 416/l.

2. Przeznaczonych pod zajecie na czas realizacji inwestycji (czasowe zajęcie):
obręb ewid. 060807_2.0008 Łucka, jednostka ewid. 060807_2 Lubartów - 360/3, 416/2,
413/6,710/9,710111,70714,715 i 712/5,
obręb ewid. 060801_1.0013 Łucka, jednostka ewid. 06080 l_I Lubartów - 52/ l,
obręb ewid. 060801_1.0012 Jacek, jednostka ewid. 06080 l_l Lubartów - 66/6.

Z treścią decyzji nr 1/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku można się zapoznać w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8,
pok. 202, w godzinach 730_1530

•

Informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomienie
niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od
daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu oraz w
prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody
Lubelskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomi enia.
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