
OBWIESZCZENIE 
STAROSTY  RYCKIEGO
z dnia 26 listopada 2019 r. 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

               Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst w Dz. U. 2018, poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie
z art. 10 § 1, art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

               o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 31 października 2019 r. przez
Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w Rykach  ,  ul.  Kolejowa  5,  08-500 Ryki  w  sprawie  wydania  decyzji  o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1440L; odc. km 2+941  -  4+372
ul. Jagielońska i ul. Staromiejska w Dęblinie”
Projektowana inwestycja polega na:

– wykonaniu robót przygotowawczych, w tym:
* wycince kolidujących drzew i krzewów,
* przebudowie i zabezpieczeniu sieci gazowej,
* przebudowie i zabezpieczeniu sieci elektrycznej,
* przebudowie i zabezpieczeniu sieci telekomunikacyjnej,

– wykonaniu robót ziemnych,
– przebudowie i wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej,
– remoncie płyty mostu,
– remoncie izolacji i i nawierzchni przepustu ramowego,
– budowie ciągów pieszo-rowerowych,
– Przebudowie i budowie chodników,
– przebudowie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
– budowie zatok autobusowych,
– przebudowie systemu odwodnienia, w tym:

* oczyszczenie rowów przydrożnych z odcinkowym umocnieniem elementami betonowymi,
              * na odcinkach ulicznych/półulicznych budowa ścieków pochodnikowych z wyprowadzeniem przykanalika 
                 do rowu lub na skarpę,
              * przebudowa odcinków rowów przydrożnych na rów kryty,
              * przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej,
       -     budowie/przebudowie zjazdów publicznych,
       -     budowie/przebudowie zjazdów indywidualnych,
       -     wykonaniu robót wykończeniowych, w tym:
              * oznakowanie poziome i pionowe,
              * nasadzenie drzew
              * umocnienie skarp i rowów,
              * roboty porządkowe.
Inwestycja będzie realizowana na terenie woj lubelskiego, powiat rycki, jedn. ewid. Miasto Dęblin na niżej 
wymienionych działkach:
Działki stanowiące pas drogowy:
   -  Gmina Dęblin
       * obręb nr 1 Dęblin (061601_1.0001);  działki nr 4276/2, 4276/3, 4274/1, 4274/2
Działki do częściowego trwałego zajęcia.
   -  Gmina Dęblin   
       *obręb nr 1 Dęblin (061601_1.0001); działki nr 1196 (1196/1), 1198 (1198/1), 1200, (1200/1), 1253 (1253/1), 
         1154 (całość) , 1153/3 (całość), 1151/6 (całość), 3617 (3617/1)
       * obręb nr 3 Żdżary (061601_1.0003); działka nr 3617 (3617/1)
       * obręb nr 5 Mierzwiączka (061601_1.0005); działka nr 810/4 (całość)
Uwaga:

1. W nawiasach podano numery działek po podziale nieruchomości, które stają się własnością Zarządcy Drogi.
       2.     (całość) oznacza przejęcie działki w całości



Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich zajęcia na czas realizacji 
inwestycji (tereny wód płynących)- art. 20a
    - Gmina Dęblin
      *obręb nr 1 Dęblin (061601_1.0001) ; działka nr 4294
      * obręb nr 3 Żdżary (061601_1.0003); działka nr 1060
Działki dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia-art.11f pkt.e
A. Sieci gazowe
    - Gmina Dęblin
    * obręb nr 5 Mierzwiączka (061601_1.0005); działka nr 1601/3
B. Sieci telekomunikacyjne
     -  Gmina Dęblin
     * obręb nr 5 Mierzwiączka (061601_1.0005); działki nr 1601/2, 1601/3
C. Sieci elektryczne
     -  Gmina Dęblin
     * obręb nr 1 Dęblin (061601_1.0001); działka nr 669/6
Działki dla których ustala się obowiązek przebudowy urządzeń wodnych- art. 11f pkt. f
     - Gmina Dęblin
     * obręb nr 1 Dęblin (061601_1.0001); działka nr 567
     * obręb nr 3 Żdżary (061601_1.0003); działka nr 109/2
     * obręb nr 5 Mierzwiączka (061601_1.0005); działka nr 894/2
Działki dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych-art. 11f pkt. g
A. Droga powiatowa nr 1443L- ul. Partyzantów
     - Gmina Dęblin
     * obręb nr 3 Żdżary (061601.1.0003); działka nr 200/1
B. Drogi gminne- droga gm. nr 102973L-ul. Kazimierza Jagiellończyka
     - Gmina Dęblin
     * obręb nr 5 Mierzwiączka (061601_1.0005); działka nr 1498
C. Drogi gminne- droga gm. nr 102993L- ul. Ogrodowa
     -  Gmina Dęblin
     * obręb nr 1 Dęblin (061601_1.0001) ; działka nr 1158
D. Drogi gminne- droga gm. nr 103001L – ul. Przechodnia
     -  Gmina Dęblin
     * obręb nr 1 Dęblin (061601_1.0001); działka nr 663  
E. Drogi gminne- droga gm. nr 102980L- ul. Krótka
     - Gmina Dęblin
     *obręb nr 1 (061601_1.0001); działka nr 590
Działki dla których ustala się obowiązek przebudowy/budowy zjazdów – art.11f pkt. h.
     - Gmina Dęblin
     * obręb nr 1 Dęblin (061601_1.0001); działki nr 1153/4, 1151/4, 1151/5, 568/1
     * obręb nr 3 Żdżary (061601_1.0003); działka nr 109/2
     * obręb nr 5 Mierzwiączka (061601_1.0005); działki nr 894/2, 793, 1101, 794, 895, 809/4, 891
 
             Informuje, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie  oraz  składać  wnioski  i  zastrzeżenia w Wydziale  Architektury i  Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Rykach z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 10a, pok. 201, II piętro, tel. 81 8657 464 w dniach poniedziałek -
piątek w godz. 730 –1530 .
              Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Rykach: www.ryki.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Dęblinie.
              Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia. 
              

Znak sprawy: AB.6740.100.2019
                                                                                                                                        STAROSTA RYCKI
                                                                                                                
                                                                                                                                    /-/ Dariusz Szczygielski
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