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OBWIESZCZENIE 
o wszcz'(ciu post'(powania w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji 

inwestycji belu publicznego 

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi~zku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania 
I 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz.735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku - 0 planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.741 ze zm.), W6jt 

Gminy Slubice zawiadan1ia, ze wszczyte zosta~o postepowanie w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 

flbudowa oraz przebudowa 'ieci napowi~trznej nn O,4kV, budowa eleklroenergetycznej 
sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze zl~ezem kablowo-pomiarowym w miejscowosci 

, 	 I 
Swiniary, Nowos"adlo, w gminie Siubice" 

na dzialkach 0 nr ewid.: 127/2, 141, 143/2, 180/3, 180/1, 180/218112, 184/2, 183/2, 
182/2,82/3 polozonych w miejscowosci S iniary, obrctb Swiniary, gmina Slubice 

na dzialkach 0 nr ewid 5/4, 5/5, 6, 8, 37/ ,37/2,41,46,72,75 polozonych w miejscowosci 

Nowosiadlo, obrctb r OWosiadlo, gmina Siubice 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postypowania administracyjnego organ administracji publicznej 
obowi,!zany jest zapewni6 stronom po~typowania czynny udzial w kaZdym stadium 
postypowania, a przed wydaniem decyzji Jmozliwi6 im wypowiedzenie siy co do zebranych 
dowod6w i material6w oraz zgloszonych z'!han. Organ administracji publicznej winien r6wniez 
umozliwi6 stronom przegl,!danie akt spra~ oraz sporz,!dzanie notatek i odpis6w (art. 73 § 1 1 
Kpa). 

Ze zlozonymi dowodami i materialami w przedmiotowej sprawie moma zapozna6 siy 
w Urzydzie Gminy Slubice ul. Plocka 32,109-533 Slubice (pok6j 10, Tel.24 277 89 40), w 
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejsZiego obwieszczenia. 

Strony maja prawo do skladania uwag i wniosk6w w przedmiotowym postypowaniu w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejs~ego obwieszczenia. 

Po uplywie 14 dni od dnia pUblid nego ogloszenia, zawiadomienie b,!di doryczenie 
uWaZa siy za dokonane. 

PqUCZENIE 

1. 	 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 c~erwca 1960 roku Kodeks postt(powania administracyjnego, 
organy administracji publicznej zobowillzkne Sll zapewnic stronom czynny udzial w kazdym stadium 
postt(powania administracyjnego, a przed Iwydaniem decyzji umozliwic im wypowiedzenie sit( co do 
zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych zlldail. 

2. 	 Zg~dnie.z art. 32 ustawy z dni~ 14 czerwcr 1960 roku Kodeks ?Ostt(pow~n~a ad~inistracy!neg~, strona 
moze dZIalac przez pemomocmka, chyba ze charakter czynnoscl wymaga JeJ osoblstego dZIalama. 

3. 	 Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postt(powania administracyjnego, 



4. 	 Zgodnie z artAI§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post((powania adrninistracyjnego, w 
toku post((powania strony oraz ich przedstawiciele i pemornocnicy rnajll obowillzek zawiadornic organ 
adrninistracji publicznej 0 kazdej zmianie swego adresu. 

5. 	 Zgodnie z artAI § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post((powania adrninistracyjnego, w 
razie zaniedbania obowillzku okreSlonego w artAI § 1 dor((czenie pisrna pod dotychczasowyrn adresern 
rna skutek prawny. 


