Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 4 czerwca 2020 roku
IP.6733.1.2020
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GRODZIEC

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
i wystąpieniu o uzgodnienie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wójt Gminy Grodziec zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
zawiadamia
że w dniu 4 czerwca 2020 roku na wniosek Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji i budowie drogi gminnej wraz
z infrastrukturą techniczną – ul. Targowa dla części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
336/1, 336/6, 2453/1, 334 obręb Grodziec, gmina Grodziec.
Wójt Gminy Grodziec wystąpił do organów uzgadniających:
1. Starosty Konińskiego w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin,
2. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrekcja RZGW Wody Polskie
w Poznaniu, za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło,
3. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz. U z 2020 r., poz. 256) zawiadamiam, że z dokumentami w powyższej sprawie można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, pokój numer 11.
Jednocześnie informuje, że wspomniana wyżej możliwość jest prawem, a nie obowiązkiem strony,
od spełnienia którego zależy rozstrzygnięcie sprawy przez organ prowadzący postępowanie.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Grodziec, przekazano Sołtysowi Sołectwa Grodziec z prośbą o podanie do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie zawiadomienia uważa się
za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Za datę ukazania się
obwieszczenia uważa się dzień 04.06.2020 r.

