
STAROSTA  PIASECZYŃSKI  
FILIA  w  Tarczynie

ul.  Rynek  8a  05-555  Tarczyn
tel.  22  715-79-23

Nr  rej.  ARB/ZK/7351/139TF/10

Tarczyn,  dnia        28.03.2011  r..

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  97  §  2     Kodeks  postępowania  administracyjnego  /  Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  98  poz.
1071  z  późn.  zm./  

podejmuję

na  wniosek  Inwestora  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  realizację
inwestycji  drogowej  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  (Dz.  U.    nr  80  poz.  721  z  2003  r.  z
późn.  zm.)  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych

Dotyczy:  
Wniosek  z  dnia 23.08.2010  r.  nr  ARB/ZK/7351/139TF/10
Inwestor: Burmistrz  Tarczyna

ul.  Rynek  8a,  05-555  Tarczyn
Nazwa  i  rodzaj
zamierzenia
budowlanego:  

przebudowa  drogi  gminnej  w  Korzeniówce  -  ul.  Brzozowa  na  odcinku  od  ul.
Piaseczyńskiej  do  ul.  Leśnej  oraz  II  etap  budowy  drogi  gminnej  w
Korzeniówce,  gm.  Tarczyn

UZASADNIENIE
Inwestor   wystąpił   z   wnioskiem   o   podjęcie   postępowania   administracyjnego   w   sprawie   o

pozwolenie  na  budowę  jw.

POUCZENIE
Na  niniejsze  postanowienie  nie  służy  zażalenie.  

Otrzymują:
1. Inwestor

2.

3.

Strony  postępowania  administracyjnego  wg  odrębnej  listy  

a/a

Do  wiadomości:
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1. Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego,  ul.  Chyliczkowska  20a,  05-500  Piaseczno
2. Burmistrz  Tarczyna,  ul.  Rynek  8a,  05-555  Tarczyn
3. Starostwo  Powiatowe  w  Piasecznie,  Wydział  Geodezji  i  Katastru  (  decyzja  +  zał.  nr  2  )  
                ul.  Czajewicza  20,  05-500  Piaseczno
4. Referat  Realizacji  Budżetu,  Gmina  Tarczyn  (  decyzja  +  zał.  nr  2  )  

ul.  Rynek  8a,  05-555  Tarczyn
5. Starostwo  Powiatowe  w  Piasecznie
                Wydział  Rozwoju  Infrastruktury  i  Gospodarowania  Mieniem  (  decyzja  +  zał.  nr  2  )  
                ul.  Chyliczkowska  14,  05-500  Piaseczno
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