BAB.6740.1482.2014;

Wałbrzych, dnia 30.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 267).
Zawiadamiam:
że na wniosek z dnia 9 grudnia 2014 r. Pana Marka Husarza, Pełnomocnika Zarządu Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, z/s przy ul. Jana Matejki 1 w Wałbrzychu, wykonującego zadania
Prezydenta Miasta Wałbrzycha jako jednostka organizacyjna będąca zarządem drogi, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla
zamierzenia budowlanego po nazwą:
Nazwa Zadania:
"Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Niepodległości) na odcinku km 18+190 -18+450 wraz
ze skrzyżowaniami w ramach zadania budżetowego: Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu
drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne
korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”.
Nazwa projektu w ramach w/w zadania:
„Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Niepodległości na odcinku km 18+190—18+450 wraz
ze skrzyżowaniami – zakres ul. Poznańskiej”.
Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Poznańskiej tj.:
•
przebudowę układu drogowego w zakresie przebudowy chodników oraz wycinkę drzew:
Wniosek obejmuje odcinek ul. Poznańskiej (zakres drogi gminnej 11662D) zlokalizowanej pomiędzy ul. Świdnicką (droga
wojewódzka nr 379) oraz ul. Niepodległości (droga krajowa nr 35).

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych:
Inwestycja drogowa obejmuje następujące nieruchomości – działki (lub ich części powstałe w wyniku
podziału) oznaczone według katastru nieruchomości: dz. Nr 27/7, 27/11, 25/4, 25/3, 25/6, 25/8, 25/16, 47,
26/4, 25/10, 25/9, obręb Podgórze nr 39.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że
zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od
daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w prasie lokalnej.
Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz
składania wniosków i uwag w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, Biuro
Administracji Architektoniczno-Budowlanej (II piętro, p. Nr 216) w godz. pracy urzędu *:
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.
Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Z up. Prezydenta Miasta Wałbrzycha
ARCHITEKT MIEJSKI
Lech Walusiak
Kierownik Biura Administracji
Architektoniczno-Budowlanej

* w poniedziałek od 730 do 1530,
we wtorek od 730 do 1630,
w środę i czwartek od 730 do 1530,
w piątek od 730 do 1430,

