
Wójt Gminy Grodziec 

ul. Główna 17 

62-580 Grodziec 

 

 

Grodziec, 6 lutego 2020 roku 

IP.6730.287.2019 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

W Ó J TA  G M I N Y  G R O D Z I E C 

 

  o wydanych uzgodnieniach i zebranym materiale przed wydaniem decyzji o warunkach 

zabudowy dla inwestycji polegającej na:  

budowie wiaty edukacyjnej na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec na 

działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 5184/3 obręb Grodziec, gmina 

Grodziec. 

Wójt Gminy Grodziec  

na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.) podaje 

do publicznej wiadomości, że zakończył postępowanie oraz informuje, że projekt decyzji uzgodnił: 

1. pozytywnie w zakresie ochrony gruntów rolnych z Starostą Konińskim, 

2. pozytywnie uzgodnił z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie –Zarząd Zlewni Wód 

Polskich w Kole, 

3. pozytywnie uzgodnił z Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie. 

Powyższa inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Grodziec w obrębie Grodziec jak w treści 

obwieszczenia.  

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia 

obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji  

w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. od 

7:30 do 15:30 (wtorek - piątek) i od 9:00 do 17:00 – poniedziałek. 

Jednocześnie informuję, że wspomniana wyżej możliwość jest prawem, a nie obowiązkiem 

strony, od spełnienia którego zależy rozstrzygnięcie sprawy przez organ prowadzący postępowanie.  

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.), organ administracji zobowiązany jest przed rozpatrzeniem 

materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do 

przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając 

ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że 

przepis w/w k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału  

w każdym stadium postępowania ale nie obowiązkiem. Po tym terminie zostanie wydana 

przedmiotowa decyzja.  



 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Grodziec, wywieszenie pism na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Grodziec oraz poprzez publiczne ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości- 

przekazanie Sołtysowi Sołectwa Grodziec z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od 

dnia publicznego ogłoszenia na BIP-ie gminy Grodziec licząc od następnego zamieszczenia 

obwieszczenia. Za datę ukazania się obwieszczenia uważa się dzień 06.02.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec  

1. Zamieszczono: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec 

2. Obwieszczenie przekazano z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty: 

1) Sołtys Sołectwa Grodziec 

 


