STAROSTA GDAŃSKI
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

(oznaczenie organu wydającego

Pruszcz Gdański, dnia 14.06.2021 r.

decyzję)

AB.6740.214.2021.KKL.GP
(nr rejestru organu wydającego

decyzję)

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 1O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020. 1363 ze
zm.);

Starosta

Gdański

z siedzibą w Pruszczu

podaje do publicznej

Gdańskim

wiadomości

że, w dniu 14.06.2021 r., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22.02.2021 r. (nr
rejestru DG.3462.21) została wydana decyzja nr 657/2021 (AB.6740.214.2021.KKL.GP) o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Koralowej w Rokitnicy wraz z budową sieci
oświetleniowej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przepustu, sieci wodociągowej oraz kanału
technologicznego"

Wykaz działek na których planowana jest inwestycja:
obręb ewidencyjny: Pruszcz Gdański [0009], jednostka ewidencyjna: Pruszcz Gdański [22040 l _ l]:
- dz. nr 64,
- dz. nr 49,
obręb ewidencyjny: Rokitnica [0013],jednostka ewidencyjna: Pruszcz Gdański [220404_2]:
- dz. nr 228/44 (powstała z podziału dz. nr 228/25),
- dz. nr 233 (działka w całości przejdzie na własność Gminy Pruszcz Gdański)
- dz. nr 231/1 ,
- dz. nr 228/22
- dz. nr 228/23
- dz. nr 228/40
- dz. nr 229/14
Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości oraz projekt budowlany. Decyzji nie nadano rygoru
natychmiastowej wykonalności.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia, w rozumieniu
art. 49 k.p.a., mmeJszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy
AB.6740.214.2021.KKL.GP i uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ulic Wojska Polskiego 16 - w pokoju nr 115 (nr tel.
00
058 773-12-44), w dniach: poniedziałek w godz. ?3° - 15311i środa s - 1630 •
Stronom przysługuje prawo odwołania do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem
organu wydającego decyzję, 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:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
4. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
5. W prasie lokalnej.
6. a/a.
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