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Krosno, 2017-09-07

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r., poz. 1257), w związku z art. 11c i art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496),

Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia
o wydaniu postanowienia z dnia 07.09.2017 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D

o sprostowaniu oczywistej omyłki, polegającej na błędnie wpisanych działkach dotyczących terenu niezbędnego, objętych
ww. inwestycją – popełnionej w decyzji nr 8/2013 z dnia 27.12.2013 r. znak: BA.6740.2.202.2013.D o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, p.n: „Rozbudowa ulicy Zielonej w Krośnie” (obręb ewidencyjny Krościenko Niżne).
W związku z powyższym zawiadamia się strony, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A, pok. 217, tel.
13 4743 217, w godzinach pracy urzędu. Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.
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 07.09.2017 r. do 20.09.2017 r., na tablicach ogłoszeń urzędu
oraz w prasie lokalnej tygodniku „Nowe Podkarpacie”.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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