Obwieszczenie OŚ-VI.6530.1.2017

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego dot. ˝Budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877
Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Łańcui i Wola Dalsza wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4
i DK 94˝

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 10, art. 127, art. 128, art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz w związku z art. 156 ust. 1
pkt. 3 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 r., poz. 1131 z późn.
zm.)
zawiadamiam:
I. Decyzją z dnia 5 lipca 2017 znak: OŚ-VI.6530.1.2017 zatwierdzony został Projekt robót geologicznych dla:
Rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich podłoża gruntowego dla przedsięwzięcia „Budowa nowego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut- Szklary w miejscowości Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową
niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania Budowa DW 877 - łącznik
pomiędzy autostradą A4 i DK 94".
II. Niniejszym zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z ww. decyzją oraz aktami
sprawy w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Łańcucie (ul.
Mickiewicza 8, II piętro, nr 3 i 4) godziny pracy urzędu /pn. - pt./ od 7°°-15°°.
III. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
Urzędu Gminy Łańcut i Urzędu Miejskiego w Łańcucie, gminy Białobrzegi oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie ww.
gmin i miejscowościach, na terenie których mają być prowadzone prace objęte projektem. Doręczenie decyzji uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
IV. Licząc od następnego dnia po doręczeniu decyzji w myśl pkt. III w terminie 14 dni strony mogą wnieść odwołanie od ww.
decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za moim pośrednictwem
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