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Oziatajqc na podstawie art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j . Oz. U 2012 . 647 ze zm .), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
Post~powania Administracyjnego (t.j . Oz. U, 2013r, 267) podaje si~ do publicznej wiadomosci, ze w dniu
31 ,10.2013 na wniosek Gminy tancut ul. Mickiewicza 2a 37-100 tar'lcut zostato wszcz~te post~powanie w
sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.:
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyt'lczami domowymi w m. Albigowa - Honie na dz. nr ew. gr.
487,490,491,492,493,497,499/1,499/2,500,501,502, 503, 506, 508, 509, 511, 513, 514, 516, 517,
518,519, 520, 521, 522, 523, 525, 526,527, 528, 529/1, 529/2, 532, 533, 585, 586, 604, 605, 607/1, 622,
623, 652, 659, 678, 683, 706, 707, 1274/4, 1276, 1284, 1285, 1286, 1287, 1291, 1370, 1376, 1406/1,
1406/2,1406/3,1425/1,1425/2,1426,1427,1448,1449, 1450, 1452, 1454/3, 1454/4,1482/3,1483,1484,
1496/1,1497,1515,1520,1535,1536/3,1544,1545, 1546,1547,1548,1554,1556/1,1561/1,1562,1563,
1564/1,1565/1,1566,1567/3,1567/5,1568/1, 1569/1 , 1570/1, 1575, 1577, oraz w m. Handzl6wka dz. nr
ew. gr. 5,6,7.

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 0 wszczficiu
Postfipowania w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
postanowieniach i decyzji koflczqcej PostfiPowanie strony zawiadamia sifi w drodze obwieszczenia, a takte
w spos6b zwyczajowo Przyjfity w danej miejscowosci. Inwestora oraz wlascicieli i utytkownik6w wieczystych
nieruchomosci, na kt6rych bfidct lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia sifi na pismie.
Stronom post~powania , kt6rym decyzja bezposrednio nie zostata dor~czona , mogq zapoznae si~
zamierzeniem inwestora w Urz~dz i e Gminy tar'lcut ul. Mickiewicza2a , 37-100 tar'lcut w terminie 7 dni po
uptywie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiqzane Sq
zapewnie stronom czynny udziat w kazdym stadium post~powania, a przed wydaniem decyzji umozliwie im
wypowiedzenie si~, co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgtoszonych zqdan , Czynny udziat strony w
kazdym stadium post~powania ma na celu zapewnienie jej wptywu na doktadne wyjasnienie stanu
faktycznego sprawy, zgodnie z zasad q og61nq prawdy obiektywnej, wyrazonq wart, 7 Kpa .
Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona zamieszkala za granicq lub majqca siedzib~ za granicq, jezeli nie
ustanowita pcinomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w kraju , jest obowiqzana wskazae w kraju
pcinomocnika do dor~czer'l . W przypadku nie wskazania pelnomocnika do dor~czen zgodnie z art. 40 § 5
Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia si~ w aktach sprawy ze skutkiem dor~czenia
(Ustanowienie pcinomocnika do dorficzer'l nie stanowi podstawy dla petnomocnika do reprezentowania
mocodawcy w toku Postfipowania , gdyz zakres umocowania ogranicza sifi wytqcznie do odbioru pism o
Pcinomocnictwo do dorficzer'l moze bye odwGtane przez stronfi w toku PostfiPowania),
Zgodnie z art, 32 i art. 33 Kpa strona moze dzialae przez pelnomocnika, kt6rym moze bye kazda osoba
fizyczna posiadajqca zdolnose do czynnosci prawnych . Pcinomocnictwo powinno bye udzielone na pismie.
Pcinomocnik dGtqcza do akt oryginat lub urzfidowo poswiadczony odpis petnomocnictwa wraz z oplat q
skarbowq wynikajqcq z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie skarbowej -(t.j. Oz. U.
z 2012r" poz. 1282 ) w wysokosci 17zt

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogloszefl w Urzfidzie Gminy Laflcut oraz w miejscowosci Albigowa,
Handzl6wka na okres 14 dni.
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