AR. 6740. 3. 51. 2017
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia,
że w dniu 16.02.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny,
złożony w dniu 06.12.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku
Białystok - Juchnowiec Kościelny ze zjazdami, przepustów, na odcinku; od km rob. 0+024
do km rob. 0+295, gm. Juchnowiec Kościelny, w obrębie Krywlany, jednostka
ewidencyjna Białystok na działkach o nr ewidencyjnym: 33, 32/4; w obrębie Olmonty,
jednostka ewidencyjna Juchnowiec Kościelny na działkach o nr ewidencyjnym:
351/1, 384, 385/11, 385/13, 385/15, 385/17, 385/19; w obrębie Hryniewicze, jednostka
ewidencyjna Juchnowiec Kościelny, na działce o nr ewidencyjnym: 337/17.
Zakres robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:
1.
przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinkach: od km rob.
0+024 do km rob. 0+295 w m. Hryniewicze w zakresie: budowy nawierzchni jezdni,
wyspy dzielącej, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej wraz z budową i przebudową
zjazdów,
2.
budowę odwodnienia obejmującą: budowę rowów krytych, rowów odparowujących,
rowów przydrożnych,
3.
wycinkę drzew i krzewów,
z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:
Obręb 22 Krywlany, jedn. ewid. m. Białystok:
 nr geod. 32/2 na działki nr 32/4 i 32/3,
Obręb 28 Olmonty, jedn. ewid. gm. Juchnowiec Kościelny:
 nr geod. 385/4 na działki nr 385/11 i 385/12,
 nr geod. 385/9 na działki nr 385/13 i 385/14,
 nr geod. 385/10 na działki nr 385/15 i 385/16,
 nr geod. 385/7 na działki nr 385/17 i 385/18,
 nr geod. 385/8 na działki nr 385/19 i 385/20,
Obręb 11 Hryniewicze, jedn. ewid. gm. Juchnowiec Kościelny:
 nr geod. 337/3 na działki nr 337/17 i 337/18.
Działki do przejęcia w pas drogi powiatowej nr 1483B:
- nr geod. 32/4 w obrębie Krywlany jednostka ewidencyjna Białystok; nr geod. 385/11,
385/13, 385/15, 385/17, 385/19, w obrębie Olmonty; działki nr geod. 337/17 w obrębie
Hryniewicze jednostka ewidencyjna Juchnowiec Kościelny.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w
Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od
poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za
pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w
Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach
internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.
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