
OBWIESZCZENIE NR 2/2020
WÓJTA GMINY POZEZDRZE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie warunków zabudowy dla zamierzenia związanego 
z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie wolnostojącej 

na działkach o nr ewid. 254/31, 254/32, obręb Harsz, gm. Pozezdrze (znak: PP.6730.54.2019.RPK)

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz 2096 ze zm.)

ZAWIADAMIAM  STRONY POSTĘPOWANIA

że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia 
polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego 
w zabudowie wolnostojącej na działkach o nr ewid. 254/31, 254/32 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze, nie 
może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest konieczność zajęcia stanowiska przez organy wskazane 
w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).

Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy - do 28 lutego 2020 r.

Ponadto na podstawie art. 106 § 2 k.p.a. informuję, iż zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ prowadzący postępowanie w dniu 29 stycznia 2020 r. 
zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie, Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku, Nadzór Wodny w Węgorzewie. W związku 
z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi po uzyskaniu w/w uzgodnień.

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).

Zgodnie z art. 10 ustawy cytowanej na wstępie stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, Referat Rozwoju 
Gminy i Przedsięwzięć Publicznych, pok. 17.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie 
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie 
za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 29 stycznia 2020 r.

Pouczenie:
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Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło  udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

mgr Bohdan Mohyła
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