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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
Działając

na

podstawie

art.

53

ust.

1

ustawy

z

dnia

27

marca

2003 r.

o

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.05.2018 r. na żądanie Gminy Łańcut,
ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Albigowej"
na działkach nr ew. gr. 1579/1,1716,1715,1735,1734, 2070/1,1987/1 w m. Albigowa

Pouczenie
Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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.
Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a,
37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji
publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne
wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.
Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem
konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do
doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie
wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla
pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się
wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.
Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna
posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik
dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą
z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.
zm.) w wysokości 17 zł.

Obwieszczenie

umieszczono

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie

Informacji Publicznej oraz w miejscowości

Albigowa na okres 14 dni.
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