WB.6740.466.2019.TB

Cieszyn, dnia 25.06.2019 roku
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z późn. zm.)
Starosta Cieszyński
zawiadamia,
że w dniu 25.06.2019 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Remont drogi od km 0+000,00 do km 0+008,00 oraz rozbudowa drogi od km 0+008,00 do km 0+994,15 - ul. Długiej - w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku ok. 0,98 km
od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)" .

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr :
nr 1843, 140/15, 140/21, 810/4, 784/9, 194/6, 1844, 865/8, 865/49, 865/47, 865/51, 796/10, 183/13, 183/7, 183/1, 179, 1156, 1942, 838/1, 158/18,
158/47, 158/8, 784/14 (784/6), 784/16 (784/8), 784/12 (784/3), 784/18 (784/10), 194/9 (194/3), 194/13 (194/5), 194/15 (194/7), 198/40 (198/24), 198/36
(198/19), 198/45 (198/18), 865/57 (865/50) 812/3 (812/1), 812/5 (812/2), 810/10 (810/5), 810/8 (810/2), 810/6 (810/1), 784/13 (784/6), 784/15 (784/8),
784/11 (784/3), 784/17 (784/10), 194/8 (194/3), 194/12 (194/5), 194/14 (194/7), 194/10 (194/4), 198/37 (198/23), 198/39 (198/24), 198/35 (198/19),
198/43 (198/18), 198/44 (198/18), 198/41 (198/25), 213/169 (213/24), 865/56 (865/50), 865/58 (865/52), 796/12 (796/7), 158/49 (158/23), 123/6 (123/5),
124/5 (124/4), 1991/1 (1991) (w nawiasie podano pierwotny numer działki)
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z planowaną inwestycją: działki nr 865/8,
865/57(865/50), 865/51, 784/14(784/6), 784/16)(784/8), 784/12(784/3), 784/18(784/10), 194/9(194/3), 194/13(194/5), 194/6,
194/15(194/7), 158/18, 198/40(198/24), 198/36(198/19), 158/8, 198/45(198/18), 1844, 183/7, 1156, 183/1, 1942, 179, 838/1 (w
nawiasie podano pierwotny numer działki).
Działka znajdująca się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, na której inwestor będzie prowadził roboty budowlane,
towarzyszące realizacji inwestycji;
nr: 198/45(198/18) (w nawiasie podano pierwotny numer działki).
W zakres inwestycji wchodzi:
•

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy na odcinku remontowanej drogi o
długości 8,00 m
• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy na odcinku rozbudowywanej drogi
o długości 986,15 m
• budowę pobocza o szerokości 1,0m (wraz z krawężnikiem)
• budowę chodnika o szerokości 2,0m
• przebudowę zjazdów na posesje sąsiadujące
• przebudowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej
• budowalinii kablowej elektroenergetycznej
• przebudowanapowietrznej sieci teletechnicznej
• budowa sieci i instalacji kanalizacji deszczowej
• rozbiórkaistniejącego ogrodzenia
• wycinka drzew i krzewów kolidujących z planowana trasądrogi
• zabezpieczenie infrastruktury technicznej.
dla inwestora: Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

W związku z powyższym, zawiadamia się strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości
wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i wniesienia ewentualnych uwag w związku z przedmiotowym
zamierzeniem, w Wydz. Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, pok. 370
[ poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 8.00 do 15.00; w czwartek od 8.00 do 16.30 ], kontakt: tel. 33 47
77 438, e-mail: wb@powiat.cieszyn.pl, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.

