Białystok, 15 marca 2019 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
AB-II.7821.2.2019.UŁ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski
po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego 15 marca 2019 r. wydał decyzję znak:
AB-II.7821.2.2019.UŁ uchylającą w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji decyzję Starosty Białostockiego z 10 stycznia 2019 r., znak:
AR.6740.3.24.2018, o zezwoleniu Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację
inwestycji drogowej obejmującej budowę ul. Leśnej – drogi gminnej w Księżynie w zakresie
budowy: jezdni chodnika, opaski, zjazdów, kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu;
przebudowy sieci teletechnicznej; na działkach o nr ewid. (obręb 22 – Księżyno,
gm. Juchnowiec Kościelny): 42/5 (z podziału dz. 42/3), 44/1, 45/8, 45/13, 45/18, 46/12
(z podziału dz. 46/4), 161, 390/2 (z podziału dz. 390), 396/2 (z podziału dz. 396), 397/2
(z podziału dz. 397), 398/4 (z podziału dz. 398/1), 398/6 (z podziału dz. 398/2), 399/2
(z podziału dz. 399), 400, 403/2; oraz na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone
(tzw. czasowe zajęcie): 151, 389 w celu budowy jezdni, chodników, opaski i zjazdu w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1500B oraz na działkach: 44/8, 44/12, 44/13 w celu budowy
sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejącego rowu; z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego.
Z treścią decyzji można zapoznać się w:
 Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. 301,
 Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pok. 305.
Niniejsza decyzja Wojewody Podlaskiego jest decyzją ostateczną. Pouczenie
o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji. Zgodnie z art. 49 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie decyzji przez obwieszczenie uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dzień publicznego ogłoszenia: 20 marca 2019 r.
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