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Sierpc, dnia 17.12.2018 r. 

 

 

BI.6730.68.2018 
 

 

 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIERPC 
 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 

 

 

 
 Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, o której mowa                    

w art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego                                

(j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., zwanej dalej „K.p.a.”) 

 

Wójt Gminy Sierpc zawiadamia  strony postępowania administracyjnego  
 

iż w dniu  17.12.2018 r. wydana została decyzja nr 92/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy 

dla inwestycji pn.: „Budowa centrum logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 

rozbiórką istniejących budynków wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr ewid. 447; 

4139; 459/3; 458/1; 4070/6; 455/1; 454/1; 453/3 i 1124/1 z obrębu 0001 Sierpc, miasto Sierpc, 

powiat sierpecki, województwo mazowieckie”. 

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 

dwadzieścia, stosownie do zapisu art. 49 K.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych 

czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie 

publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji 

publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami 

dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Sierpc 

w Referacie Budownictwa i Inwestycji, ul. Biskupa Floriana 4, pok. 108, w dniach urzędowania,                 

w godz. 8:00 – 15:00. 
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Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sierpcu,  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sierpcu – www.ugsierpc.bipgmina.pl,  

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu przy ulicy Biskupa Floriana 4, 

 w miejscu planowanej inwestycji w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Podano do publicznej wiadomości: dnia 17.12.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otrzymują: 

1. Urząd Miejski w Sierpcu 
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc 

(celem zamieszczenia w miejscu planowanej inwestycji), 

2. Tablica ogłoszeń UM w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc (celem wywieszenia), 

3. Tablica ogłoszeń UG w Sierpcu, ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc (celem wywieszenia), 

4. a/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: Mariusz Kuligowski, pokój 108, tel. kontakt.(24) 275 – 23 – 31 

http://www.ugsierpc.bipgmina.pl/

