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OBWIESZCZENIE

o

wydaniu decyzji lokalizacji inwesĘcji celu publicznegu

Napodstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art.40 § 5 ustawy zdnia14 ęzerwca 1960 r.
Kodęks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z2017 t.,poz. 1257) oraz art.53 ust.
1 ustaw} z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z2017 r. poz. 1073).
Informuję o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie i przebudowie budynku
mieszkalnego na działce nr 155 obręb Zielona Chocina, położonej we wsi Nierostowo
gm. Konarryny.

Decyzjazostńa wydana po rozpattzeniu wniosku Pani Marty Wandy Szypryt Bazalinz dnia
30 stycznia 20l8 r.
Jednocześnie zauliadartiart, że kńdy zaintęresowany ma mozliwośćzapoznania się
treściąwydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Konarzynach
w pok. nr 5.

z

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do

publicznej wiadomości przez
zarięszczenię na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konarzyny otaz ptzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Konarzynach.

WanińsIłt

POUCZENIE:

Ustawa z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przęstrzennym (tj. Dz. U. z2017 r. poz.|073 - wyciąg):
Art. 53 ust.l. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenią a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicielii użytkowników wieczyĘch nieruchomości, na
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz,U. z20l7 r.,poz. 1257 - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamianę o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publiczrej przez
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszanią jeżeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwźa się za dokonanę po upĘwie cztęrnastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
lct. 13 . § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy , sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to prrysługuje
równięż po zakończeniu postępowania.
§ 1a, Czynnościokręślonęw § 1 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 uzasadnionę ważnym intęręsem §trony.

wywieszono w dniu 06.03.2018 roku na okres 14 dni.

