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OBWIESZCZENIE
Zawiadami.a.tiL, ze L.godllie z art. 49 listawy z drila 14 ezerwca 1960 r Kodeks Post~dWatlla
Administracyjnego (t.l. Dz.. U. Nr 98 l. 2000 r, pol.. 1071 7£ zm.) w zwi.a.zku z. art. lId. ust. 5 usta",')'
z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zas:adach przygotowania i realizacji mwesty{;ji w zak:resie
drag publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nt 193 paz. 1194 ze zrti..), i.e ria wniosek inwesrora - Grtimy
Przemkow, 59-170 Przemkow, uL Piac WoinoSci 25, l.ostaio wsz.'Cz~ pos:twowanie administracyjne
w sprawie zan'vierd nia projektll budowianego omz \;'Ydania pozwolenia na budmv~: drOg lokalnych
i dojazdowych na Os. Katpie w Przentkowie, rt<i tetenie dzialek 0 rtmheracli ewidencyjnych:

- 163/53, 163/75, 16382, 163/84, 163/85, 163/89, 163/63,
polozonycb W obrybje Karpieo jednostki e\\ldeJicyjnej

Przemk6\v

Obszar

Wiejski

Zgodnie z art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z. 2C'tC!6 r., or 156..,
paz. 1116, z pain. zm.), pTzez obszar oddzial)'\vania obiektu nalety rozum:iet teTen \>vyznaczony w
otoczertiu obiek-ru budowla.nego rta pod.stawie odr¢bnych przepisaw, wpcowadzajqcyrtt z: tyilt obiek"tertt
ograniczenia w Z<\:,~rowaniu terenu.
Akta sprawy. zgodnie z art. 10 § I ustawy z dnia 14 czerwca i 960 roku Kodeks post@owania
administracyjncgo (Dz. U l 2000 r., D1' 98, po2. 1071, :z. p6Zn. zm.), kt6ry mow; zc "organy
administracji publicznej obowi¥ane S<i zapewn.iC stronom czynny udzial: w kaidym stadium
post~po~'ania, a przed \vydaniem decyzji umoZliwic Un wypowiedzenie siet co do zebranych dQ\\lod6w
i materialow omz zgloszonych Z<\:daii"', znajduj't si~ do \''1~I<tdu w Wydziale Administracji BudmvlanBj,
uJ. C-oma 2, 59-] 00 Polko'Wice Starostwa Po'Wiatow-ego w Polkowicach, gdzie strony moget s:i~ z nimi
zapozna6 do Cza3U wydania orzeczenia.

Zgodnie z art. lId usL 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczego!nych zasadach przygotow-ania
i realizacji inwestycji \'" zakresie drag publicznych (t.i. Dz. U. Z 200S r. Nr 193 poz. 1194 ze z.m.. I,
wojewoda. w odniesieniu do drOg krajmvych i ,vojewOdzkich albo starOO£l w odniesieniu
do drog powiatowych i gminnych, 0 wszczt(ciu postt(powania 0 v.rydanie decyzji 0 pozwo]eniu
na budow~ drogi zawiadamiajq, w drodze ohwieszCZ-en" odpowiedni. w urz¢zie woj.ewOdzkim
.tub starostwie powiatowym, a takZe w u~ch gmin wlaSciwych ze wzgl~.du na przebieg drog~
na stronach intemetowych tych grnin i w prasie lokalnej.

Zgod.'1ie z a..-t. 49 llstawy z dnia 14 c,zerwca 1960r Kodeks ~.powania administrac)jnego
(Dz, U. z 2000 r. NT 98 poz. 1071 z pain. Zll1.) za\viadomienie mvaia. si~ za dokonane po uply'",,~e 14
dni od dnia publicmego ogloszenia.
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Obwieszezenie niniejsze umieszcza si~,;
1) Tablica ogWszen Starostwa Powilltowego
2) Tablica ogJoszen Urz¢u Miejskiego w Przemkowie
3) StroM lntemer:owa U~U Ml~JSkiego w Przemlcowie
4) Pmsa!okalna

