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OBWIESZCZENIE

WOJT A GMINY t.ANCUT

Ozia~ajC\.c na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r a planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Oz. U. z 2012r., paz. 647 ze zm .), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeksu Post~powania Administracyjnego (tekst jednolity Oz. U z 2013r. , poz.267) podaje si~ do
publicznej wiadomosci, ze w dniu 27.01.2014r. na wniosek Gminy t.ancut ul. Mickiewicza 2a, 37-100
t.ancut zosta~o wszcz~te post~powanie w sprawie wydania decyzji a ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zadania pn. :

"Budowa oswietlenia - cicrnu pieszego przy drodze Krajowej Nr 4 w miejscowosci Kraczkowa na dz.
nr ew. gr. 563/2 564/5,564/12,565,566,567,568/1,568/2,569, 570/11, 570/8, 570/10, 571, 572/1, 573,
574/1,575,576/5,577/9,577/7,578/6,578/7,580,583, 582, 588/1, 584, 588/2, 587, 589, 590, 593/3, 595,
600/1,601,602,604,605,607/2,610,611,615,616,617,618,55 O.

Pouczenie

°

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy a planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wszcz~ciu
w sprawie wydania decyzji
usta/eniu /okalizacji inwestycji ce/u pub/icznego oraz
postanowieniach i decyzji konczqcej post~powanie strony zawiadamia si~ w drodze obwieszczenia, a takte
w spos6b zwyczajowo przyj~ty w danej miejscowosci. /nwestora oraz wlascicie/i i utytkownik6w wieczystych
nieruchomosci, na kt6rych b~dq /oka/izowane inwestycje ce/u publicznego, zawiadamia si~ na pismie.

post~powania

°

Stronom post~powania, kt6rym decyzja bezposrednio nie zosta~a dor~czona , mogC\. zapoznae si~
zamierzeniem inwestora w Urz~dzie Gminy taricut ul. Mickiewicza2a , 37-100 taricut w terminie 7 dni po
upJywie czternastu dni ad publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiC\.zane sc\.
zapewnie stronom czynny udzia~ w kazdym stadium post~powania, a przed wydaniem decyzji umozliwic im
wypowiedzenie si~, co do zebranych dowod6w i materia~6w oraz zg~oszonych zC\.dan. Czynny udzia~ strony w
kazdym stadium post~powania ma na celu zapewnienie jej wp~u na dok~adne wyjasnienie stanu
faktycznego sprawy, zgodnie z zasadC\. og6lnC\. prawdy obiektywnej, wyrazonC\. wart. 7 Kpa.
Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona zamieszka~a za granicC\. lub majC\.ca siedzib~ za granicq, jezeli nie
ustanowi~a petnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszka~ego w kraju , jest obowiC\.zana wskazae w kraju
petnomocnika do dor~czen . W przypadku nie wskazania pe~nomocnika do dor~czen zgodnie z art. 40 § 5
Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia si~ w aktach sprawy ze skutkiem dor~czenia .
(Ustanowienie petnomocnika do dor~czeri nie stanowi podstawy dla pe~nomocnika do reprezentowania
mocodawcy w toku post~powania, gdyz zakres umocowania ogranicza si~ wy~C\.cznie do odbioru pism o
Pe~nomocnictwo do dor~czen maze bye odwrnane przez stron~ w toku post~powania) .
Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona maze dzia~ae przez pe~nomocnika, kt6rym maze bye kazda osoba
fizyczna posiadajC\.ca zdolnose do czynnosci prawnych . Pe~nomocnictwo powinno bye udzielone na pismie.
Pe~nomocnik drnC\.cza do akt orygina~ lub urz~dowo poswiadczony odpis pe~nomocnictwa wraz z op~atc\'
skarbowC\. wynikajC\.cC\. z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. a op~acie skarbowej -(t.j. Oz. U.
z 2012r., paz. 1282) w wysokosci 17zt.
Obwieszczenie umieszczono na tab/icy ogloszefJ w Urz~dzie Gminy tafJcut oraz w miejscowosci Kraczkowa
na okres 14 dni.
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Spraw~ prowadzi: Agnieszka Szubart tel.(17) 225 67-94 e-mail: budownictwo@gminalancut.pl

