
WÓJT GMIN* SŁUBICE
ut Płocka 32, 09-533 Słubice
DOWiatptoctó/woi. mazow.eckte Słubice, dnia 15.01.2018 r.

PP.ZP.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku poz.1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. l ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r.
póz. 1073 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

0 wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Słubice o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 291115W(G15) relacji Łaziska - droga powiatowa nr 1459W-
Słubice - Grabowiec - Słubice przewidzianej do realizacji w miejscowości Grabowiec w gminie
Słubice.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania
administracyjnego umożliwiam wszystkim osobom będącymi stronami w przedmiotowym
postępowaniu administracyjnym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składanie
uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wnioski
1 uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice w
godz.7^-15^.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Słubice przed
wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto stosownie do treści art. 32, art.. 33, art. 40, §2, §4 i §5 i art. 41 K.p.a.
informuję, że:
1. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli

ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi
wskazanemu przez stronę. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.
Pełnomocnik winien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa.

2. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać
w kraju pełnomocnika do doręczeń, oraz pouczam, że:
1) W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma

pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
2) W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie
zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny. W

Otrzymują:
l . Strony postępowania w/g rozdzielnika w aktach sprawy(właściciele działek przyległych do pasa drogowego)
2. Sołtys sołectwa: Grabowiec

celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
^tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słubice oraz strona internetowa www.ugslubice.bip.org.pl
4. a/a


