STAROSTA GDAŃSKI
Dl. Wojska Polskiego 16
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

Pruszcz Gdm1ski, dnia 01.08.2022 r.

(oznaczenie organ u wydąjącego decyzję)
AB.6740. 712.2022.CSA.A.MP
(nr rcj~stru organu wydającego decyzję)

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11 f ust. J ustawy z dnia 1O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji \.V zakresie dróg publicznych (tekst jednolity DZ.U.2022.176 ze zm.\

Starosta Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
podaje do publicznej

\'l'iadomości

te. w dniu 01.08.2022 r., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20.0fi.2022 r. została
\li}'dana decyzja nr 58A/2022 (AB.6740.712.2022.CSA.A.MP) w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Gdańskiego nr 233/2022 (AB.6740.1804.2021.CSA.GP) z dnia 04.03.2022 r. zezwalając.:ej Wójtowi Gminy
Pruszcz Gdański na realizację inwestycji drogowej: 13udowa ul. Droga Słowackiego w Rokitnicy wraz
z ciągiem pieszo-rowerowego, budowa sieci oświetlenia ulicznego i kanału teletechnicznego, przebudową sieci
wodociągowej, remont przepustu oraz przebudowa sieci gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
w miejscowości Rokitnica na działce nr 11 w mieście Pruszcz Gdański, gm. Miejska Pruszcz Gdański. obręb
ewidencyjny 9 [0009), jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdai'lski [22040 I_ I], na działkach nr 233, 228/22,
23 1.11. 36/5, 36/ 17, 136/29, 31512, I 38/6, 228/53, 228/49. 228/47, 228/51, 311 /2, 232/24. 310/2 w zakresie
zgodnym z projektem budowlanym zamiennym: zmiana parametru szerokości jezdni m.in. z powodu potrzeby
zastosowania rozwiązań zwiększąiących bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.
Decyzją został zalwi erdzony projekt budowlany.

DecY7j i nadano rygor natychmiastowej

wykonalności.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia. w rozumieniu
art. 49 k.p.a., nmreJszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy
AB.6740.712.2022.CSA.A.MP i uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdal'tskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16 po uprzednim kontakcie
telefonicznym (58-773-!2-79) w poniedzia!ki w godz. 7'0 - 1530, w środy w godz. 8°0 - 16·'0 oraz w piątki
30
0
w godz. 7 - 15° . Pozostałe dni (wtorki i czwartki) dni pracy wewnętrznej - nieczynne dla interesantów.
Stronom przysługuje prawo odwołania do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem
organu wydającego decyzji;, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się;
I. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdal'lskim,
4. W Biuletynie (nfom1acji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdar1ski111,
5.

aia.p

