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Łódź, dnia 25 marca 2019 r.

Starosta Łódzki Wschodni
Starostwo Powiatowe w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódźl—~--K'^N?C
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zgłoszenie zajniaru wykonania robót budowlanych

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 30 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (T.j. Dz. U.

z 2018 r. póz. 1202; zm.: Dz. U. z 2018 r. póz. 352, póz. 1276, póz. 1496 i póz. 1669 oraz z 2019 r.
póz. 51) zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ok. 714 mb
drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi.

Działki, z jednostki ewidencyjnej 100608_2 Gmina Nowosolna, obręb 0015 Wiączyń
Dolny, nr 114, 39/3, 39/4, 109/1,109/22,110/3,113/7,115/4, 115/10, 115/11 i 115/26.
Zakres i sposób wykonania robót budowlanych:

przebudowa jezdni (nawierzchnia bitumiczna) z poszerzeniem do 6,00 m,
budowa, po zachodniej stronie jezdni, jednostronnego chodnika z kostki brukowej,
szerokości 2,0 m,
budowa, po wschodniej stronie jezdni, bitumicznej dwustronnej ścieżki rowerowej,
szerokości 2,0 m,
budowa poboczy, zjazdów, zatok autobusowych z peronami,
przebudowa odwodnienia (przebudowa i regulacja muld trawiastych, liniowe
odwodnienie chodnika-typu ciężkiego),
urządzenie zieleni

wg dokumentacji pn. :„Projekt budowlano - wykonawczy. Przebudowa drogi powiatowej nr1151E
od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi"

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2020 r.

x Proszę o wydanie, zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.
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Załączniki:
l. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomościami na cele budowlane - 2 egz.
Uchwała o wyborze Starosty i Wicestarosty Łódzkiego
Wschodniego - po l egz.
„Projekt budowlano-wykonawczy. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E
do granic miasta Łodzi" - 3 egz.
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% Wyjaśnienie odnośnie działki 115/26 -1 egz.
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tel. +48 42 633 71 91, +48 42 205 03 00
-s.

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
www.lodzkiwschodni.pl(S +48 42 632 93 11
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ASfminfsfratorem Pani/Pana danych osobowych jesf Starostwo Powiofowe w i.odzi. Pani/Pana dane osobowe sq przetwarzane
n<3 podstawie przepisów art. ó Rozporządzenia Pariamentu Europejskiego i Rady fUEJ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia pnetwarzania danych osobowych.
Pełna treść obowiqzku informacyjnego dostępna na sfronie https:/f blp.lodzkiwschodni.pl/


