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Wiil 6miny

Konarzyny, dnia 20ż0-05-29

Konarryny

roi. pomorskie

KBI.6733.3.2020

OBWIESZCZENIE
o sprostowaniu w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Konarzyny, dziŃając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 częrwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.) poz. 256 zę zm.) oraz art. 53
ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z2020 r. poz.293 ze zm.)

niniejszymzawiadamia,żezostało rłydane postanowienie o sprostowaniu decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznęgo Nr KBI.6733.3.2020 zdnia2} maja2020 r.
Jednocześnięzawiadamiam, żekaZdy zainteresowany ma możliwośózapoznania się
z treściąwydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Konarzynach
wpok. nT 5o w godzinach od 7.30 do 15,30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości prZęZ
zarrięszczenie na stronie Biuletynu lrrfbirnacji Publicznej Gminy Konarzyny graz prZez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędtr Gminy w Konarzynach.

Wan;ińsbt
POUCZENIE:
Ustawa z dnia27 marca 2003

r. o planowaniu i zagospcldarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2020 r. poz.293 - wyciąg):
Art. 53 ust.l. O wszczęciu postępowania w sprawie rvydania clecyzji o ustaleniu lokalizacji inweĘcji celu publicznego
oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenią a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwęstora oraz właścicielii uĄrtkowników wieczystych nieruchomości, na
których będą lokalizowane inwestycje celu pub'licznego. zalviadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca l960 r, Kodeks postęporvallilr lltlnrinistracyjnego (Dz. U. z2020 r., poz.256 - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innvclr czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczęnię lub w inny zwyczajowo przyięty w darlei rnie.iscorvości sposób publicznego ogłaszaniąjeżeli przepis
szczegó|ny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadrlnlierlie bądź doręczenie uwża się za dokonane po upływie cztemastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
l.rt. 73. § l. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje
równięż po zakończeniu postępowania,
§ 1a. Crynności określonęw § 1 są dokonywane w lokalrr organu administracji publicznej w obecności pracownika
tęgo organu.
§ 2, Strona może żądaó uwierzytelnienia ocipisów lub kollii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym intereselrl st ro l ty.

wywieszono w dniu 29.05.20ż0 roku na ol<res l4 dni.

