Wysokie Mazowieckie, 23 września 2013r.
BI.6740.3.3.2013
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art.1lf ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194
z późno zm.);
Starosta Wysoko mazowiecki zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,
w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem została
wydana decyzja nr 3/2013 z dnia 19.09.2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegająca na :
- ustaleniu warunków zagospodarowania terenu
- zatwierdzeniu podziału nieruchomości
- zatwierdzeniu projektu budowlanego na rozbudowę drogi zgodnie z projektem zagospodarowania
- zezwoleniu na wycinkę drzew
dla inwestycji:
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzóski
Brzezińskie - Brzóski Tatary - Jabłoń Kikolskie w lokalizacji 0+000-7+170,00 na odcinku
długości 7,170 km"
Zakres ww. inwestycji obejmuje:
- wykonanie konstrukcji jezdni,
- budowę dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo,
- budowę oraz przebudowa skrzyżowań,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej,
- budowę chodników dla ruchu pieszego,
- wykonanie poboczy utwardzonych,
- wykonanie zjazdów do posesji wraz z wymianą przepustów pod zjazdami,
- przebudowę przepustów pod koroną drogi,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę sieci wodociągowej, telefonicznej i gazowej,
- poprawę odwodnienia drogi
- renowację istniejących rowów
Inwestycja realizowana będzie na terenie obejmującym działki o nr ewid.:
1838,2145, 1852, 1896, 1992,769/3, 1994/3, 1995/7, 1996/4, 1996/3, 1995/8,214711, 1995/8, 1996/4
- obręb miasta Wysokie Mazowieckie,
o nr ewid. 134, 1811, 3/2, 136/1, 66/1, 70/12, 70/10, 150, 42/8, 72/12, 72/10, 72/8, 73/6, 73/4, 74/2,
74/1, 138,88/8,88/6,90/1,99/1,
100/9, 101/3,2/3,4/4,4/6,5/7,
7/2, 9/2, 135/2, 8/6, 149,42/6,39/2,
39/3,38/4,29/2,28/2,27/4,24/6,
18/4 - obręb wsi Brzóski Brzezińskie,
o nr ewid.18/5, 122, 12311, 18/21, 18/23,22/7,28/1,32/7,32/13,32/9,32/11,34/13,34/15,34/17,
34/19,35/2,36/2, 121/2 - obręb wsi Brzóski Markowizna,
o nr ewid. 168, 169, 163/3, 164/2, 165/2, 167/4,167/6,168/2,178/1,246/1,247/1,248/1,175/1,76/9,
77/7,78/8,78/6,79/7,
79/9, 80/11, 80/13, 80/9, 81/1,253/1, 173/2, 174/2, 175/2, 177/2, 167/2,73/4,
73/6,74/4,74/6,
75/2, 76/24, 76/22, 76/20, 76/18, 77/5, 77/7, 77/9, 78/4, 78/6, 79/6,79/8,80/10,80/8
- obręb wsi Brzóski Stare,
o nr ewid. 107, 108/1, 108/2, 105/2, 110/1, 39/1, 41/3, 57/1, 56/1, 54/1, 53/3, 52/1,27/6, 27/4, 106,
31/2,38/7,38/9,38/5,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/6,
32/4, 105/1- obręb wsi Brzóski Tatary,
W związku z powyższym wyjaśnia się, iż w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z treścią
powyższego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentual e uwagi i
wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w pokoju nr 35 w Starostwie Po 1 towym w
Wysokiem
Mazowieckiem
ul.
Ludowa
15A,
18-200
Wysokie
zowieckie,
00
00
od poniedziałku do piątku w godz. 8 _15 , tel. (86) 27524 17 wew. 43.
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