GPKOC.6733.1..2016

Domanice 24.02.2016r

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. Kpa(Dz.U.z

2013r.poz.267 z pózn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. z 2015r.poz.199
pózn.zm.) zawiadamia się, że w

z

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji

celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przewodów
tłoczonych kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków w gminie Domanice we
wsiach: Olszyc Folwark, Olszyc Włościański i Olszyc Szlachecki

na działkach

wymienionych niżej:
Obręb Olszyc Folwark dz. nr 262, 229, 89, 70, 38.
Obręb Olszyc Włościański dz. nr 221, 240, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231 ,232 ,233
,234 ,235, 236, 237, 238, 239, 176, 193,192/3, 192/1, 192/2, 191, 188, 187, 186, 185, 184,
183, 159/1, 160, 161/1, 161/3, 161/4, 162, 163, 164, 165, 166, 145, 132, 134/4,
134/1,134/2,133/6, 133/5,73/1, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 95, 98, 99, 100, 101,103,
104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112,113, 71, 115, 116, 117,118, 119, 121, 122, 123,
125, 126, 127, 128, 129,131
Obręb Olszyc Szlachecki dz nr 1, 422, 435, 423,424, 425, 566, 565, 818, 817.
prowadzonej na wniosek Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice.
W dniu 15.02.2016r r. Wójt Gminy Domanice wydał decyzję nr GPKOC.6733.1.2016r

o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej dezyzji w Urzedzie
Gminy Domanice pokój nr 11 w godzinach od 8;00- 14;00.

Pouczenie

Ustawa

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym(Dz.U. z 2015r.poz.199 z pózn.zm.) - wyciąg
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji
kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i

użytkowników wieczystych 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. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty
dni od dnia publicznego ogłoszenia.Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba
że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy
mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych
dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie
wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać
pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony,
a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu
strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub
odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 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 uzasadnione ważnym interesem strony.
W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z aktami
sprawy i treścią decyzji oraz o możliwości odwołania się od tej decyzji, w
terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Z uprawnień można
skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy Domanice pokój nr 11.

Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki

