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

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 

z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267) 

zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w 

sprawie ustalenia na rzecz PGNIG SPV 4 sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu 

publicznego polegającej na 

budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 mm  

lokalizowanego na działkach nr 110 i 108/12, obręb Wieża, gmina Gryfów Śląski 

 

zostały wydane: 

 Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 03.10.2013 r. znak: 

DT.402-76/13, ZDP-2544/13 

 Postanowienie Starosty Lwóweckiego z dnia 11.10.2013 r., znak: 

GŚ.6123.57.2013.2, 

 Postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 

Wrocławiu z dnia 09.10.2013 r., znak: JG/Arch.5151.23.2013.TW, L.dz. 

31026 

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ 

obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, 

do wysłuchania wypowiedzi stron co do zebranych dowodów, zgromadzonych 

materiałów oraz zgłoszonych żądao. Strony  mają możliwośd zapoznania się z 

aktami sprawy, w tym z doręczonymi postanowieniami oraz projektem decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kooczącej postępowanie w 

sprawie oraz uzyskania wyjaśnieo. 

Z treścią postanowieo i aktami sprawy można zapoznad się w terminie 14 

dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia. Z uprawnieo tych można 

skorzystad w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, pokój nr 16B.  

Ponadto informuje się, że po upływie tego terminu będzie przygotowana 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w zadanie. 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na tablicach ogłoszeo w tut. Urzędzie 

i w miejscowości Wieża oraz na stronie biuletynu informacji publicznej tut. Urzędu 

www.bip.gryfow.pl. 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA 

GRYFÓW ŚLĄSKI 
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