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Znak: BA.6740.2.202.2013.D
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 11a ust. 1 i 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
Prezydent Miasta Krosna
ZAWIADAMIA
że po wznowieniu z urzędu postępowania postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r., została wydana decyzja z dnia 25
września 2018 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D
stwierdzająca, że:
1. decyzja Prezydenta Miasta Krosna Nr 8/2013 z dnia 27 grudnia 2013r., znak: BA.6740.2.202.2013.D, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, pn. „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie”, wydana została z naruszeniem prawa,
1. odstępuje się od uchylenia decyzji wymienionej w pkt 1 z powodu okoliczności, o których mowa w art. 146 § 2 k.p.a., a
mianowicie w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji
dotychczasowej.
W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14-tu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna : http://www.bip.umkrosno.pl/.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą: ul.
Lwowska 28A, 38-400 Krosno, kontakt z Inspektorem Ochrony - Danych – iod@um.krosno.pl. Dane osobowe strony zbierane
są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Stronie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
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