STAROSTA SEJNEŃSKI
ul. 1 Maja 1
16-500 SEJNY

Sejny, dn. 10.07.2018r.

AB.6740.98.2018
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz.
U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. lid ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017r., poz.
1496z późn. zm.) Starosta Sejneński zawiadamia, iż na wniosek Wójta Gminy Krasnopol z dnia
26 czerwca 2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi
gminnej nr 102051B Głuszyn - Sumowo, powiat sejneński, gmina Sejny i gmina Krasnopol
z rozbudową i przebudową drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki, powiat
sejneński, gmina Krasnopol w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie
1 przebudowa drogi: gminnej Głuszyn - Sumowo 10205IB gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki”.
Zakres w/w inwestycji obejmuje:
- rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 102051B o długości 2750,0 m w tym: na terenie gminy
Sejny 599,5 m, na terenie gminy Krasnopol 2150,5 m,
- rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1173B o długości 1235,0 m na terenie gminy
Krasnopol,
- rozbiórkę istniejących elementów komunikacyjnych,
- wycinkę drzew i zagospodarowanie zielenią,
- budowę nowej jezdni drogi gminnej 10205IB o szerokości podstawowej 3,5 m z mijankami
i nawierzchni z betonu cementowego C30/37,
- budowę nowej jezdni drogi powiatowej 1173B o szerokości podstawowej 5,0 m i nawierzchni
z betonu cementowego C30/37,
- budowę obustronnych poboczy szer. 0,75m z mieszanki kruszyw niezwiązanych,
- budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową,
- budowę i przebudowę zjazdów na drogi wewnętrzne, do gospodarstw i na potrzeby obsługi
terenów rolnych,
- budowę i przebudowę przepustów drogowych o średnicy 50cm pod drogą i o średnicy 30cm
i 40cm pod zjazdami, na istniejących rowach drogowych. Długość przepustów od 6,00 do 10,00m,
- regulację pionową urządzeń uzbrojenia podziemnego tj. zasuw wodociągowych do rzędnych
nowej nawierzchni oraz zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejącego uzbrojenia terenu (sieci
telefoniczne i elektryczne eN), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
oraz elementy niezbędne dla realizacji tej inwestycji usytuowane poza projektowanym pasem
drogowym ww. drogi gminnej 10205IB w zakresie:
1)
przebudowy zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne Gminy Krasnopol, w zakresie
utwardzenia nawierzchni, korekty geometrii zjazdów publicznych wraz z dowiązaniem
wysokościowym projektowanej jezdni na działkach ozn. nr geod. 231 i 234 obręb ewidencyjny
200903_2.0006 Głuszyn, jednostka ewidencyjna 200903_2 Krasnopol
2)
rozbudowy lub przebudowy innych dróg publicznych: rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki, powiat sejneński, gmina Krasnopol na działkach:
222/2 i 152 obręb ewidencyjny 200903 2.0006 Głuszyn oraz 66 obręb ewidencyjny
200903 2.0027 Żłobin, jednostka ewidencyjna 200903_2 Krasnopol.
Wnioskowaną inwestycję zlokalizowano na nieruchomościach:

1. droga gminna nr 102051B Głuszyn - Sumowo:
obręb Głuszyn, jednostka ewidencyjna Krasnopol - działki ozn. nr geod. 229/1 (229/2, 229/4,
229/3), 150 (150/1, 150/2), 160 (160/1, 160/2), 149 (149/1, 149/2), 148/1 (148/3, 148/4), 148/2
(148/5, 148/6), 147(147/1, 147/2), 155/3(155/5, 155/6), 155/4(155/7, 155/8), 156/1 (156/2,156/3,
156/4), 161 (161/1, 161/2), 159 (159/1, 159/2), 164/1 (164/2, 164/3), 165/1 (165/2, 165/3), 166/1
(166/2, 166/3), 190/1 (190/2,190/3), 187(187/1, 187/2), 184/4(184/5, 184/6), 197/1 (197/3,197/4),
197/2 (197/5, 197/6), 196/1 (196/3,196/4, 196/5), 196/2 (196/6, 196/7, 196/8), 194 (194/1, 194/2),
206/1 (206/2, 206/3), 208/1 (208/2, 208/3, 208/4), 236/1 (236/2, 236/3), 211/4 (211/9, 211/10),
211/2 (211/5,211/6), 211/3 (211/7,211/8), 144/1 (144/4, 144/5), 145/3 (145/6, 145/7), 146(146/1,
146/2),
obręb Sumowo, jednostka ewidencyjna Sejny - działki ozn. nr geod. 179, 180 (180/1, 180/2),
185/10 (185/13, 185/14), 178 (178/1, 178/2, 178/3), 182 (182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2)
2. droga powiatowa nr 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki:
obręb Głuszyn, jednostka ewidencyjna Krasnopol - działki ozn. nr geod. 222/2, 152 (152/1,
152/2)
obręb Żłobin, jednostka ewidencyjna Krasnopol - działka ozn. nr geod. 66
3. działki, z których korzystanie będzie ograniczone:
obręb Głuszyn, jednostka ewidencyjna Krasnopol - 231 i 234
(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery
działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki po podziale planowane do przejęcia na
rzecz Gminy Krasnopol, tłustym pochyłym drukiem zaznaczono działki po podziale planowane do
przejęcia na rzecz Gminy Sejny, tłustym podkreślonym drukiem zaznaczono działki po podziale
planowane do przejęcia na rzecz Powiatu Sejneńskiego).
W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają
prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Sejnach, 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1, pok. Nr 2 oraz składać uwagi
i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego
obwieszczenia.
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatu Sejneńskiego, Gminy Krasnopol i Gminy Sejny oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Sejnach, Urzędu Gminy Krasnopol i Urzędu Gminy Sejny.

