
STAROSTA SUWALSKI
ul. Świerkowa 60
16-400 SUWAŁKI Suwałki, lutego 2017 r.

AIB.6740.6.10.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 61 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania admini
stracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. l id  ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Wójta Gmi
ny Jeleniewo, 16-404 Jeleniewo , ul. Słoneczna 3 zostało wszczęte postępowanie administracyj
ne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101778B Sidorówka -  Gulbieniszki we wsi Gulbie- 
niszki, na działkach nr geod.: 49, 89/1, 91/1, 90/1, 88/1, 85/1, 86/1, 83/1, 82/1, 70/8, 72/1, 69/1, 
68/1, 62/1, 63, 75/2, 76, 78, 79 oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek 
t.j.: 75/3, 75/4 (z podziału działki nr 75/2 na działki nr.: 75/5 i 75/3 -0,0061 ha, 75/4 -0,0083 
ha), 76/1 (z podziału działki nr 76 na działki nr: 76/2 i 76/1 -  0,060 ha), 78/1 ( z podziału 
działki nr 78 na działki nr: 78/2 i 78/1- 0,0078 ha), 79/1 ( z podziału działki 79 na działki nr: 
79/2 i 79/1 -0,0250 ha) w obrębie ewidencyjnym Gulbieniszki, gm. Jeleniewo.

Działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do wykupu pod drogę publiczną.
W związku z powyższym informuję , że w Starostwie Powiatowym w Suwałkach ul. 

Świerkowa 60, pokój nr 14 strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodo
wym tego postępowania oraz wnieść ewentualne uwagi i wyjaśnienia w tej sprawie w terminie 
14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie poprzez 
obwieszczenie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie 14 dni od daty pu
blicznego ogłoszenia.


