Trzcianka, dnia 27 maja 2022 r.
Starosta
Czarnkowsko–Trzcianecki
AB.6740.137.2022.AK
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z ust. 7 oraz z art. 11c ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam,
że dnia 19 maja 2022 r. została wydana decyzja zmieniająca ostateczną decyzję
Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 22 lipca 2021 r. nr 497/2021 (znak
AB.6740.67.2021.AK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
„Rozbudowie drogi na osiedlu Poniatowskiego w Trzciance, w związku z doprojektowaniem
sieci kanalizacji deszczowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w siedzibie
Starostwa Powiatowego Delegatura w Trzciance, w Wydziale Architektury i Budownictwa
przy ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka pokój nr 18 tel. 67 253 01 60 wew. 2181,
w godzinach pracy Urzędu. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie
internetowej: www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 11f ust. 3 w związku z ust. 7 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 753 ze zm.), zawiadomienie
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie oraz w urzędach gmin
właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych
- Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do
zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Starostwie Czarnkowsko – Trzcianeckiemu ul.
Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja
podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
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