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Prezydenta Miasta Krosna

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Krosna – 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a,
w dniu 02 listopada 2016 r. została wydana decyzja Nr 3/2016 znak: PB.6740.2.170.2016.Z o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, dla tematu p.n: „Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie”, na nieruchomościach lub ich
częściach objętych wnioskiem, w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
O wydaniu przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę
oraz właścicieli i użytkowników wieczystych działek objętych wnioskiem. Ponadto informacja o wydaniu przedmiotowej
decyzji została wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krosna, na stronie internetowej Urzędu Miasta
Krosna: http://www.bip.um krosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 02-11-2016 r. do 15-11-2016 r. oraz w prasie lokalnej:
tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 09-11-2016 r.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Krosna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. wywieszenia obwieszczenia w urzędzie gminy, lub ukazania się
obwieszczenia w prasie lokalnej.
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