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Obwieszczenie
Starosty Zgierskiego
z dnia 14 września 202l r.

w sprawie rvszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Burmistrza
Strykowa decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji d"ogoro"j w ramach zadania pn.
,,Budowa dróg gminnych w miejscowości Stryków wrai z przebudową i rozbudową
skrryżowania z drogą wojewódzką Nr 708'', do realizacji na terenie łziałeko nr ew. 43l2r 57lt,
62ll,56l'l'' 5617,28ll,29ll,30/1,3!t1,3211,3311,3411,3573, 35/5, 36ll,37t1,38ll,,3911, łols,, łots,
4117, 4119, 4213, 4Ż16' 4311, 44, 45, 46' s7t2, 58 i 59 w obrębie }3, w Strykowie oraz na
terenie
działek o nr ew. 43ll, 27' 28' 29, 3914, 4014, 44ll, 4|, 2Żt3 i42 w obrębie Rokitnica, gmina
stryków' atakże nadania decyzji rygoru naĘchmiastowej wykonalności.
Na podstawie art. 6l $ 1 i 4 oraz art.49 ustawy z dnia L4 czemvca 1960 r. _ Kodeks postępowania
administraryjnego (tekst jednolity Dz. U. z2O2l r., poz.735) oraz art. I ld ust. 5 i o ustawv z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity Dz. I] . z 2020 r.) poz- 1363 ze zm.), zawiadimiam, że

w dniu 3Olipca 202I r., Burmistrz Strykowa wniósł o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwesĘcji drogowej, w ramach zadania pn. ,,Budo'"u o"óg gmińnych w miejscowości
Stryków wraz z przebudową i rozbudową skrryżowania z dro{ą-wojewódzką Nr 708'',
obejmującego swym zakresem budowę jezdni ul. Zakładowej, ńuaowi
;ezdni drogi nr 2
oznaczonej w MPZP jako 8KDL, budowę jezdni ul. Polnej (częśćpółnocna), budowę ijazdów'
sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, ńuoowę oświetlenia aioiowego,
kanałów technologicznych oraz budowę skrryżowań projeńtowaoy"ń d.óg, do realińcji na
terenie działek o nr erv. 4312, 5711,6211, 56lt,56t7,28t7, iłlt, s1ll,- 3tn,3;tL 33lt,3411, g5/3,
3515' 36lt,37l\ 3811,3911, 4013, 4ol5, 4117 41lg, 4213, 4216, 431L, 44, 45, 46, s7 /2, 58
i 59 w o6ręuió
-S-3' w Strykowicoraz_na-terenie działek' o ni ew. 43ll, 27, z8,r 29lr
39l4r'40t4r 44l|r 4l,2213i4Ż
w obrębie Rokitnica, gmina Stryków, a także nadania decyzji
rygoru naĘchmiastowej
wykonalności.
W zsxłiązku z powyższym informuję, Że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie
Starostwa Powiatowego wZgierzl przy ul. Sadowej 64' wWydziale Architektury ińudownictrva,
w pok. 406 w godzinach wzędowania. Wszelkie zapytania i uwagi doĘczące niniejsźej splawy można
zgłaszać również telefonicznie pod numerami (4Ż) 28 88 2o9,
@Ą 28 aa żoz fub pisemnie na adres email : architektura@pow iat.zgierz.pl.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie poprzez
obwieszczenie ttwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia puuiic"nego ogłoszenia.
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