STAROSTA GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
AB.67 40.438.2021.PT

Pruszcz Gdański, dnia 05.05 .2021 r.

OBWIESZCZENIE
Działając

na podstawie art. I Id ust. 5 ustawy z dnia I O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020.1363 ze zm.);
w związku ze złożonym , przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański, w dniu 16.03.2021 r. wnioskiem (nr rejestru
DG.5069.21), uzupełnionym w dniu 27.04.2021 r., nr rejestru DG.8129.21

Starosta

Gdański

zawiadamia o

wszczęciu

postępowania

administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ulicy Na Skarpie wraz z
budową oświetlenia ulicznego, siecią kanalizacji deszczowej i kanałem technologicmym w miejscowości
Straszyn, gm. Pruszcz Gdański" na działkach nr 90/4, 90/5, 83, 90/31 powstaje z podziału działki nr 90/25, 90/33
powstaje z podzi ału działki nr 90/28, 89/5 powstaje z podziału działki nr 89/1, 89/7 powstaje z podziału działki nr
89/4, 90/1 jednostka ewidencyjna 220404 _ 2, Pruszcz Gdański , obręb ewidencyjny 220404_2.00 I 6, Straszyn.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia, w rozumieniu art. 49 k.p.a.,
niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać
wnioski , uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdańskim, przy ulicy Wojska 16 (w pokoju nr I 20), w dniach: poniedziałek w godz. 712. - 1512., wtorek 7}!)_ - JSN,
środa 8QQ - J 6R czwartek 7}!)_ - 15}!)_ oraz piątek 7}!)_ - l 5QQ po uprzednim kontakcie telefonicznym 058 773 I 2 79.
Strony mogą wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań . Po upływie
wskazanego powyżej terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w
posiadanych aktach.
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na tablicy ogłos zeń Urzę du Gminy Pruszcz Gdański
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdań ski
na tablicy ogło szeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd ańskim
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzę du Starostwa Powiatowego w Pruszczu
w prasie lokalnej
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