
wOJT GMlNY SLUBICE 
ul. Pfocka 32, 09-533 &ubice Slubice, dnia 7 marca 2022 roku 
powlat pfocki, 'NO). mazowlectde 

PP.ZP.6733.2.2022 

OBWlf SZCZENIE 
o wszez,(eiu post'(powania w spraWlie wydania deeyzji 0 ustaleniu lokalizaeji 

inwestyeji eelu publieznego 

Na podstawie art. 61 § 4 w zwill-zku z art. 49 usmwy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 

administracyjnego (Dz. U . z 2021 roku, POZ.73f ze zm.) oraz art. 53 ust.! ustawy z dnia 27 marca 2003 

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

Gminy Slubice zawiadamia, ze wszcz~te zosta,o postepowanie w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu puhlicznego dla inw stycji pn.: 

pomiarow~ na dzialkach 0 nr ewid.: 8/2,19/2 polozonych w obrCibie Budy, gmina 
lubice" 

Zgodnie z art.. 10 §1 Kodek~u postt;powanil administracyjnego organ administracji publicznej 

ObOWHl-zany Jest zapewmc stronom POftypowama czynny udzIal w kazdym stadIUm 

postypowania, a przed wydaniem decyzji mozliwic im wypowiedzenie siy co do zebranych 

dowod6w i materia16w oraz zgloszonych zl:}. an. Organ administracji publicznej winien r6wniez 

umozliwic stronom przegll:}.danie akt spra oraz sporzl:}.dzanie notatek i odpis6w (art. 73 § 1 

Kpa). 

Ze zlozonymi dowodami i material mi w przedmiotowej sprawie moma zapoznac siy 

w Urzydzie Gminy Slubice ul. Plocka 32, 09-533 Slubice (pok6j 10, Te1.24 277 89 40), w 

terminie 14 dni od daty otrzymania niniejsJ.ego obwieszczenia. 
Strony maja prawo do skladania uw g i wniosk6w w przedmiotowym postypowaniu w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejs ego obwieszczenia. 

Po uplywie 14 dni od dnia PUblict ego ogloszenia, zawiadomienie bl:}.di doryczenie 

uwaza siy za dokonane. 

P9 UCZENIE 
1. 	 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 c erwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego, 

organy administracji publicznej zobowi~z ne s~ zapewnic stronom czynny udzial w kazdym stadium 
postypowania administracyjnego, a przed ydaniem decyzji umozliwic im wypowiedzenie siy co do 
zebranych dowod6w i material6w oraz zgl szonych z~dan. 

2. 	 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwc 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego, strona 
moze dzialac przez pemomocnika, chyba z charakter czynnosci wymaga jej osobistego dzialania. 

3. 	 Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwC~960 roku Kodeks postypowania administracyjnego, 

4. 	 Zgodnie z artAl§ 1 ustawy z dnia 14 cze ca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego, w 
toku. p~styp~wani~ stro~y oraz i~h p~ze~st wiciele i pemomocnicy maj(! obowi~zek zawiadomic organ 
admmlstraCjI pubhcznej 0 kazdej zmlallle s. ego adresu. 

5. 	 Zgodnie z art A I § 2 ustawy z dnia 14 cze ca 1960 roku Kodeks postypowania administra yjnego, w 
razie zaniedbania obowi(!zku okreslonego artA 1§ 1 doryczenie pisma pod dotychczaso 
rna skutek prawny. 

adresem 


