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OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Napodstawie art. 49 oraz art. l0 § l i art.40 § 5 ustawy zdnial4 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 t,, poz. 23 ze zm.) oruz art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz. U. z20l5 r, poz. 199 ze zm.) zawiadamia się, iz w dniu 01.07.2016 t.
zostało wszczęte na wniosek inwestora Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
sp. z o.o., ul. Szkolna 7,89-607 Konaruyny reprezentowanego pfzez P. prezes Bożenę
Miszewską postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwesĘcji celu publicznego
dla zamięrzenia inwestycyj nego pn.

:

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. nr 367, 339,34112, 457ll3,
polożonych w obrębie geodezyjnym Konarzyny.
W związku z pov,ryższym strony mogą ńożyć odpowiedź na pismo wszczynające
postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym
zgromadzońym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieó się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgloszonych żądań, w tym złożyó wyjaśnienia na piśmie,
wUrzędzie Gminy w Konarzynach w pok.
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wyciąg):
Art. 53 ust.l. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalęniu lokallzacji inwestycji celu publicznego oraz
postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwięszczenia, a takżę w sposób
zwyczajowo przy.ięty w dane.j miejscowości. Inwestora oraz właścicielii użytkowników wieczystych nieruchomoŚci, na
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia l4 częrwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. zż0l3 r.,poz.23 zę zrn. - wyciąg):
At.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwięszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenią jeżeli przepis

szczególny tak stanowi; w tych prz}padkach zawiadomienie bądź doręczenie uwża się za dokonąne po upĘwie czt§mastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Alt. 73. § l . Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatęk, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje
również po zakończeniu postępowania,
§ la. Czynności okręślonew § l są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego
organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

wywieszono w dniu 04.07.2016 roku

