Uó|t Gminy Konatzyary

Konarzyny, dnia 20I9-t0-07

wo|. pomorsKle

I<B|.6733.I.2019

OBWIESZCZENIE
o sprostowaniu w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Konarzyny, dzińając na podstawie art. 49 oraz art. l0 § 1 i art.40 § 5
ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz.U. z20I8
t., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dńa 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowhniu przestrzennym (t. j.Dz.U. z20l8 r. poz. 1945 ze zm.)
niniejszym zawiadania, że zostało wydane postanowienie

o

sprostowaniu

decyĄioustaleniulokalizacjicelupublicznęgoNrKBI.6733.I.2019zdnia

1

z

urzędu

kwietnia2019r.

Jednocześnie zawiadamiart, że kużdy zainteresowany ma możliwośćzapoznania słę
treściąwydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Konarzynach
w pok. nr 5, w godzinach od 7.30 do 15,30.

z

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przęz
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konarzyn
przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Konarzynach.
Z

up,

POUCZENIE:

Ustawa z dnia?7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.IJ. z20l8 r. poz.l945 - wyciąg):
Art. 53 ust.l. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz postafiowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodzę obwieszczenią a tal,iźe w sposób
z,łvyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwęstora oraz właścicielii uzytkowników wieczystych nieruchomości, na
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czetwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 20l8 r., poz.2096 - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwięszczęnię lub w inny zv"yczajowo przy:ęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszanią jeżeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwża się za dokonane po upĘwie cztemastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
y'rt. 73.
§ l. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy , sporządzanta z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje
również po zakończeniu postępowania.
§ la. Crynności określonęw § 1 są dokonywane w lokalu orgarru administracji publicznej y obecności pracownika
tego organu.
§ 2. Strona może żądaó uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów, o ilejestto uzasadnione ważnym interesem strony.

wywieszono w dniu

07 .10.2019

roku na okres

14 dni.

