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Bierutów, dn. 17.02.2017 r.

IR.6733.01.08.2017.KM

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 oraz art.lO § 1 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedno Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. ze zm.), art. 50 ust. 1, art. 52 ust. 2 oraz 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późno zmianami).), o wszczęciu w dniu 05 stycznia 2017 r. na wniosek:

Miasta i Gminy Bierutów - Pełnomocnik

ARCHIGRA

biuro projektowe Grażyna Rajewska, ul. Wileńska 3A/2, 56-400 Oleśnica, zostało

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi

instalacjami urządzeniami

technicznymi

i infrastrukturą

drogową - na działce 38 obręb

Strzałkowa gmina Bierutów.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie, pokój Nr 3 - Referat
Infrastruktury i Rozwoju, tel. (0-71) 314 65 24 lub 314 6251 wew. 32 w godzinach pracy Urzędu (7.30-14.30). W przypadku, gdy liczba stron postępowania
o wydanie decyzji przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub
inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Obwieszczenie

uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie -zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:
- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bierutowie www.bip.bierutow.pl
- przesłanie pełnomocnikowi inwestora,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierutów, przy ul. Moniuszki 12 w Bierutowie, zawieszono dnia
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń we wsi Strzałkowa, zawieszono dnia
zdjęto dnia
.

zdjęto dnia

.

