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

Starosty Ciechanowskiego
  z dnia 18 sierpnia 2020 r.  

 
Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i  realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.

poz.  1474 ze  zm.) oraz art.  49  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960 roku –  Kodeks  postępowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

Starosta Ciechanowski zawiadamia, 

że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w dniu 17 sierpnia 2020 r. została wydana

decyzja Nr 499/2020  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej pn.:  „Rozbudowa drogi

gminnej w miejscowości Bielawy”.

Inwestycja  będzie  realizowana  na  terenie  województwa  mazowieckiego,  powiatu

ciechanowskiego, w miejscowości Bielawy, gm. Glinojeck na działkach nr ew.:  42, 89 (89/1,

89/2), 86 (86/1,  86/2), 90 (90/1, 90/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1,

94/2), 95 (95/1, 95/2), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2), 99 (99/1, 99/2), 100 (100/1,

100/2), 101/1 (101/3, 101/4), 101/2, 102, 111/1, 111/2, 123/2, 124 *.

Z treścią wydanej decyzji i dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się

w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Administracji

Architektoniczno – Budowlanej  Starostwa Powiatowego w Ciechanowie,  ul.  17 Stycznia 7,

poniedziałek  -  piątek  w  godzinach  od  8.00  do  15.30  (z  wyłączeniem  dni  świątecznych

i sobót), tel. 729-055-920.

Zawiadomienie  niniejsze  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia
tj.  od  daty  ukazania  się  obwieszczenia  na  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Glinojeck  i  Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, Starostwa Powiatowego
w Ciechanowie i w prasie lokalnej.

Starosta Ciechanowski    

/-/ Joanna Potocka – Rak    

* w odniesieniu do nieruchomości,  które podlegają podziałowi -  przed nawiasem podano numery działek przed
podziałem,  a  w  nawiasie  podano  numery  działek  które  powstaną  w  wyniku  podziału  nieruchomości.  Działki
wydzielone pod drogę zaznaczono pogrubioną czcionką.


