Nr AB-IV.6744.5.2016
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PSZCZYNSKJEGO
z dnia 02 sierpnia 2016 r.
Na podstawie art. II a ust. I, art. II f, art. II i, art. 12, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczeg61nych zasadach
przygolowania i real izacj i inwestycji w zakn:sie dr6g publicznych (Oz. U. z 2015r. poz. 2031 tekst jednolity), oraz na
podslawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca I 96Or. - Kodeks post~powania administracyjnegO (Oz. U.
z 2016r. poz. 23, jednolity tekst z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 maja 2016r. zarzqdcy drogi,
tj. Burmistrza Pszczyny z siedzibi\. w Pszczynie przy ul. Rynek nr 2,
zawiadamiam
ze w dniu 01 sierpnia 2016r. zosta~a wydana decyzja Nr 5/ 16
"Przebudowie ulicy Karola Miarki w Studzionce".

0

zezwoleniu na realizacjl( inwestycji drogowej polegaji\.cej na

Decyzjl( zostal zatwierdzony podzial nieruchomoSci oraz projekt budowlany.
1.

Inwestycjl(
I)

obj~te

sl(

nast~pujl(ce

nieruchomosci znajdujl(ce

si~

w liniach rozgraniczajl(cych pas drogowy:

dzialki w calosci przeznaczone pod inwestycj~:
obreb 00 I 0 Studzionka 0 nr ew.: 1904/36, 2224/20,

wtym:
a)

dzialka stanowillca wlasnosc Gminy Pszczyna:
obreb 00 I 0 Studzionka 0 nr ew.: 1904/36,

b)

dzialka, ktora w trakcie trwania niniejszego post~powania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacj~
inwestycjl drogowej na mocy prawa stanie si~ wlasnoscil( Gminy Pszczyna z dniem, w ktorym decyzja
o zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej stanie si~ ostateczna:
obreb 0010 Studzionka 0 nr ew.: 2592 /20,

2)

Dzialki wynikajl(ce z projektu podzialu nieruchomoSci - oznaczenia: przed nawiasem podano Ill/mer dzialki
ulegajqcej podzia{owi; w nawiasie Ill/mery dzialek po podziale, tlustym drukiem dzialka przeznaczollG pod
inwestycj~ :

obreb 00 10 Studzionka 0 nr ew.:
2224 /20 (2592/20, 2593120).
2.

Dzialka podlegajl(ca ograoiczeniu w korzystaniu z nieruchomosci, w zwil(zku z umocnieniem plytami aiurowymi
wylotu przepustu do istniejl(cego rowu:
obreb 00 10 Studzionka 0 nr ew.: 2224/20 (2593/20).
Zakres rob6t obejmuje:
budowl( chodnika wzdruz drogi gminnej ul. Karola Miarki 0 drugoSci 86,62 m w tym 0 szerokosci 2,0 m na
drugosci ok~o 13,0 mil,5 m na pozostalej d~ugosci,
przebudowl( dw6ch ~azd6w do posesji 0 szcrokosci 4,5 m,
wydru:i:enie istnieji\.cego przepustu z rur zelbetowych " 800 mm d~ugosci 2,5 m,
umocnienie skarpy rowu na odcinku 3,5 m ponizej wylotu z przepustu iHYtami aiurowymi,
budowl( odwodnienia chodnika i drogi poprzez zaprojektowane korytko betonowe zlokalizowane wzd~uz
budowanego chodnika zakonczone wpustem deszczowym zlokalizowanym na przepusfie.

Z trescii\. decyzji mozna zapoznac si~ w siedzibie Wydzialu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Pszczynie przy ul. Korfantego nr 6, pok6j I I, numer telefonu 32 21 J 2024, w nastl(puji\.cych godzinach:
•
poniedzialek w godz. 730 _ 1630,
•
wtorek - czwartek w godz. 730 _ 15°°,
pii\.tek w godz. iO - 1330.
•
Pouczenie:
Stronom przysruguje prawo wnIcslenia odw~ania od wydanej decYi'ji do Wojewody SIi\..skiego w Katowicach za
posrednictwem starosty Pszczyilskicgo, w terminie:
14 dni od jej dorl(Czenia - wnioskodawcy
•
•
14 dni od dnia dorl(Czenia w formie publicznego og~oszenia* - pozostalym stronom.
*publiczne og~oszenie uWaZa sit< za dor«czone po uplywie 14 dni od jego ukazania sil( (czyli zamieszczenia obwieszczenia
o wydaniu decyzji na tabJicy ogloszcn w Starostwie Powiatowym w Pszczynie i Urzl(dzie Miejskim w Pszczynie, na stronach
intemetowych tych urzl(d6w oraz w prasie lokaInej).

