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Sadowne, 2021-03-03
GPr.6733.s .1.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 $ 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związktl z art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22020 r., poz.293 ze zm.),

wójt Gminy Sadowne
ZAWIADAMIA

iż na wniosek Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na
działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 285/2, 558, 948,298, 346/8, 346/3, 350/348, 348,
349/I, 349/2, 35l/2, 35l/7' 351/10, 351/9, 352/6, 3s2/4, 352/5, 356, 368/2 położone
w miejscowości Sadowne, gm. Sadowne, dla inwestycji polegającej na budowie sieci
wodociqgowej.

Liczba wszystkich stron w postępowaniu w przedmiotowej sprawie przekacza 20,
zatęm zgodnie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania
o kolejnych czynnościach postępowania będą zawiadamiane przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu www.bip.sadowne.pl

Niniejsze obwieszczęnie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w m. Sadowne orźLz na
stronie internetowej tut. Urzędu : www.bip. sadowne.pl

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie cŹernastu dni od dnia, w którym
nastąpiło udo stępnienie obwies zczenia w B iuletynie Informacj i Publicznej .

Z wnioskiem i jego załącznikarni można zapoznaĆ się w siedzibie Urzędu Gminy
w Sadownem, ul. Kościuszki 3 - I piętro, pokój nr 18, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia
niniej szego zawiadomienia.

Pouczenie
1. Informuję osoby' którym przysfuguje status strony o uprawnieniach wynikającychzart. 10 $ 1, art. 73 iart.

79 s 2 K.p.a., polegających na prawie do: czynnego udziału w kazdym stadium postępowania,
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i matęriałów orazzgłoszonych żądań, wglądu w akta Sprawy'
jak również brania udziafu w przeprowadzeniu dowodu.

2. Zgodnie z art' 32 K.p.a. strona moŻe działać przez pełnomocnika, chyba Że charakter czynności wymaga jej
osobistego działania'

3. Zgodnie z art' 33 $ l i $ 2 K.p.a. pełnomocnikiem strony może być osoba ftzycma posiadająca zdolność do
czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu
elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

4. Zgodnie z art. 40 $ 4 i $ 5 K.p.a. pouczam, iż strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą,
jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana
wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba Że doręczenie następuje za pomocą środków
komunikacji elektronicmej. W iazie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przemaczone dla tej strony
pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

5' Zgodnie z art. 4l K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku' doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny (będzie uznawane za skuteczne).



6. Ponadto informuje, Że zgodnie z art. 35 s 3 i 5 kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie
wymaga uzgodnień i opinii innych organów i załatwienie sprawy nastąpi w terminie dwóch miesięcy od
dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w powyzszych przepisach nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia
postępowania, okresów mediacji oraz okresów opóznień spowodowanych z winy strony albo przyczyn
niezaleŻny ch od organu.
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