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O B W I E S Z C Z E N I E 

 
 Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., 
Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w 
dniu 22.12.2011r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w 
imieniu, którego występuje Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku z dnia 
18.10.2011r., wydał decyzję o zmianie decyzji w trybie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623), w związku z art. 11i ust. 
1 i 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej przez Starostę Powiatu 
Białostockiego, z dnia 30.12.2010r. Nr AR.7351D-17/2010, polegającej na 
przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr11500B na odcinku Księżyno – 
Ignatki – Koplany Folwark na działkach nr geod. 158/7, 264/2 obręb Ignatki, 
38/2, 38/3, 39/2, 39/3, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 41/3, 41/8, 41/10, 41/12, 42/3, 
42/4, 58/1, 77, 90/17, 90/19, 107, 141/1, 191/1, 192/1, 41/9 obręb Koplany 
Folwark wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w części dotyczącej 
przedłożonego projektu budowlanego. 
 
 Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w 
Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 313 w terminie 14 dni od dnia 
wywieszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od 28.12.2011r. do 11.01.2012r. 
 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z 
art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z 
późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


