OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji z dnia 17.01.2017 r., zmieniającej decyzję Wojewody Lubelskiego nr 5/16 z dnia 24 maja
2016 r., znak: IF-I.7820.3.2016.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 z późn. zm.),
zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 17 stycznia 2017 r., znak: IF-I.7820.21.2016.DS
zmieniającej decyzję Wojewody Lubelskiego nr 5/16 z dnia 24 maja 2016 r., znak: IFI.7820.3.2016.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowa ul. Bohaterów
Monte Cassino w Lublinie, planowanej drogi wojewódzkiej nr 830, od skrzyżowania z ul.
Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową
kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino oraz budową połączenia z planowaną ul. KDD – ul.
Pielęgniarek – drogą gminną nr 106541L, z miejscami postojowymi, przebudową infrastruktury
uzbrojenia podziemnego tj. sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, energetycznej,
telekomunikacyjnej, oświetlenia ulicznego, energetycznej – sygnalizacji świetlnej”, w zakresie
nazwy przedsięwzięcia i dokumentacji projektowej.
Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim przy ul. Lubomelskiej 1-3, III piętro, pokój nr 328, telefon: 81 74 – 24 – 425,
w godzinach pracy Urzędu, udzielane będą informacje dotyczące inwestycji.
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