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Police, 29 września 2014 r.
AB. 7130.2.W.2014.GS
OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.),
zawiadamiam o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa
dwóch odcinków dróg dojazdowych na <Jziałce leśnej nr ewid. 414, obręb Nowe Warpno 2
i działce leśnej nr ewid. 5 obręb Nowe Warpno 3".
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
wskazanymi w poniższej tabeli:
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Nowe Warpno 2
Skarb Państwa
zarzadca:

4/4

Państwowe

9,7841

Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe

4/7
Obręb:

Nadleśnictwo Trzebież

9,7090

Nowe Warpno 3

Skarb Państwa
zarządca:

2

5

Państwowe

9,8469

Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe

513

~~~ Działki przeznaczone pod ww. inwestycję i podlegające podziałowi,

tłustym

8,9661

które stają się

Nadleśnictwo Trzebież

własnością

Gminy Nowe Warpno

drukiem oznaczono nr działek przeznaczonvch pod inwestycię

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi
wskazanymi w poniższej tabeli:
Nieruchomości lub ich części, przeznaczone pod pas drogowy dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego, wyróżnione w powyższej tabeli, niebędące własnością Gminy Nowe Warpno, na
podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 687 ze zm.) stają się nią z mocy prawa.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy
ul. Tanowskiej 8 w Policach- pok. 227, II piętro, (tel. 0914328 103), w godzinach pracy Urzędu
- w każdy: poniedziałek w godzinach: 730 - 1530 , wtorek, środę i czwartek w godzinach:
730 -15°0, piątek w godzinach: 730 -1430•
Niniejsze zawiadomienie w formie obwieszczenia dodatkowo zostaje podane do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Starostwa
Powiatowego w Policach oraz w prasie lokalnej.
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