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Na podstawie art. 11 f ust. 3, ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych(t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j . Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.12.2018 r., na wniosek
Burmistrza Miasta Łowicza - właściwego zarządcy drogi publicznej, została wydana
decyzja zmieniająca na podstawie art. 155 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j . Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
1 art. 11 f ust. 8, w zw. z art. 1 la ust. 2a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, (t. j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) ostateczną decyzję Starosty Łowickiego
nr 525/2018 z dnia 09 października 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, polegającej na: budowie drogi dojazdowej od skrzyżowania ul. 1-Maja
do wiaduktu drogowego w Łowiczu, budowie drogi łączącej ul. 3-Maja
1 ul. Napoleońską, rozbudowie ulicy Napoleońskiej, rozbudowie ulicy Magazynowej,
z infrastrukturą techniczną tj. sieciami energetycznymi średniego i niskiego napięcia,
siecią oświetlenia ulicznego, siecią wodociągową, teletechniczną, gazową, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej z przyłączami, na nieruchomościach lub ich częściach,
oznaczonych według katastru nieruchomości numerami ewidencyjnymi: 2954, 2932/1,
2931, 2932/9, 2912/14, 2912/15, 3031/45, 3031/44, 3031/53, 3031/54, 3031/51,
3031/52, 3031/48, 3031/40, 3031/47, 3031/49, 3031/43, 3031/2, 3031/38, 3031/31,
3031/66, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2915 położonych w Łowiczu obręb Zielkówka
i na działce o numerze ewidencyjnym 2389/6 - położonej w Łowiczu obręb
Śródmieście.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego
ogłoszenia, strony mogą zapoznać się treścią decyzji w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łowiczu - Wydział Architektoniczno - Budowlany Łowicz,
ul. Stanisławskiego 30a, pokój nr 17, tel. (46) 837 56 78, (46) 854 94 57.
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