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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2017
r. zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Krosna znak: PB.6740.2.51.2017.D w sprawie
wyrażenia zgody
na odstępstwo od przepisów określonych w art. 53 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1727), dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi bocznej od ulicy ks. J. Popiełuszki łącznie
z budową parkingu w Krośnie”- obręb Polanka, w sąsiedztwie linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko, umożliwiające:
-wykonanie przedmiotowej inwestycji w odległościach mniejszych niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego i 20,0 m od osi
skrajnego toru kolejowego,
- oraz wykonywanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4,0 m od terenu kolejowego.
Z treścią ww. postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu
Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto
informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19 kwietnia 2017 r. do 3 maja 2017 r. oraz w prasie lokalnej
tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Krosno, 19.04.2017 r.
Znak: PB.6740.2.51.2017.D
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2017
r. zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Krosna znak: PB.6740.2.51.2017.D w sprawie
wyrażenia zgody
na odstępstwo od przepisów określonych w art. 53 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1727), dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi bocznej od ulicy ks. J. Popiełuszki łącznie
z budową parkingu w Krośnie”- obręb Polanka, w sąsiedztwie linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko, umożliwiające:
-wykonanie przedmiotowej inwestycji w odległościach mniejszych niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego i 20,0 m od osi
skrajnego toru kolejowego,
- oraz wykonywanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4,0 m od terenu kolejowego.
Z treścią ww. postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu
Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, pok. 217, tel. 13 47 43 217, w godzinach pracy urzędu.
Ponadto
informacja o wydaniu postanowienia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna:
http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 19 kwietnia 2017 r. do 3 maja 2017 r. oraz w prasie lokalnej
tygodniku „Nowe Podkarpacie” w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Podmiot publikujący umkrosno
Wytworzył

Zbigniew Kasiński 2017-04-19

Publikujący

Danuta Knap

Obwieszczenia

2017-04-19 12:28

