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Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(t.]. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ) oraz art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku} poz.
1496L

zawiadamiam, że w dniu 31.08.2017 r. została wydana decyzja
nr 8.6740.1336.2011.MC
nazwą:
rowerowej na odcinku Somoni no-Ostrzyce
"Budowa
w ramach
drogi powiatowej nr 1923G"
na wniosek z dnia 21.06.2017r. (uzupełniony w dniu 18.07.2017r.)
zarządcy dróg powiatowych w powiecie kartuskim

Zarządu Powiatu Kartuskiego
w imieniu którego występuje Wójt Gminy Somonino Pan Marian Kryszewski
reprezentowany przez pełnomocnika Panią Ewę Żebrowską-Kalisz

Teren zamierzenia budowlanego obejmuje nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:
budowa drogi: 496, 495/1,
379/1,383/2, 494/5 (494/4), 401/4 (401/3),382/3 (382/2), 379/3 (37912) obręb ewid. Sławki,
236/1,235/14, 237/9, 148/1, 148/2,479,235/20
(235/15), 235/18
(235/12), 23613 (236/2), 236/4 (236/2), 52511 (525), 105/7 (105/6),489/1 (489), 480/1 (480),490/1 (490),
491/1 (491), 488/1 (488), 486/1 (486), 485/1 (485;, 484/1 (484), 483/4 (483/1), 483/6 (483/2), 483/8
(483/3), 106/1 {106}- obręb ewłd, Goręczyno, gmina Somonino, 99/1, 215/1, 216/1, 224/1, 209/1} 98/1,
205/1, 208/1, 100/3,
207/1, 97/1, 184/1, 215/3 (215/2),
(216/2), 209/3 (209/2), 208/3
(208/2), 18414 (184/2', 205/3 (205/2), 98/3 (98/2), 99/3 (99/2), 100/5 (100/4) - obręb ewid. Ostrzyce,
gmina Somonino;
przebudowa zjazdów: 483/7 (483/2), 489/2 (489), 490/2 (490), 491/2 (491), 105/8 {lOS/S), 235/21,
{23S/15}- obręb ewid. Goręczyno, gmina Sorncnino,
(215/2), 216/4 (216/2), 209/4 (209/2), 208/4
(208/2)}20514 (205/2), 98/4 (98/2),99/4 (99/2)- obręb ewid. Ostrzyce,
somonlno.

*) w nawiasach podano numery działek

podziałem wg oznaczania w katastrze nieruchomości

z

treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej strony mogą zapoznac Się w
Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach - Referat Pozwoleń i Zgłoszeń Inwestycji
Infrastrukturalnych ul.
Maja 2/4 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w godzinach pracy
urzędu:
7.30 - 15.30 w poniedziałki, środy i czwartki,
7.30 -16.00 we wtorki,
7.30-15.00 w piątki.

