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

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),  

 

zawiadamiam, 

 

że zakończono postępowanie dowodowe: w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego obejmującego lokalizację rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu 

budynku teatru, zlokalizowanego na działce nr 12/2 ark. 42 w Gnieźnie przy ul. Mickiewicza 9 i przystąpiono 

do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. 

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż w dniu 07.01.2019 r. został przygotowany projekt decyzji Nr 29/18/c 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W związku z powyższym informujemy, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele 

i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z  aktami sprawy i wypowiedzieć się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, Referacie 

Architektury Urzędu Miasta Gniezna, ul. Lecha 6, pokój nr 56 w godzinach urzędowania.  

Zgodnie z art. 49 §2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego        

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

…….,tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, w Biuletynie 

Informacji publicznej, a także w pobliżu lokalizacji projektowanej inwestycji. 

 

Miejsce rozmieszczenia: 

 

1. w pobliżu miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, 

2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta Gniezna, ul. Lecha 6, 

3. strona internetowa Urzędu Miasta Gniezna, 

4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 

5. A/a (sprawę prowadzi: Marta Janas, Referat Architektury pok. 56, tel. (61) 426-04-93) 
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Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

wywieszono w dniu………………………… 

zdjęto w dniu……………………………….. 

 

Pieczęć urzędowa oraz imienna z podpisem osoby, która była upoważniona do zamieszczenia obwieszczenia 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Obwieszczenie w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w miejscowości Gniezno jako 

obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

zamieszczono w dniach od…………………………do……………………………………………………….. 

 

Pieczęć urzędowa oraz imienna z podpisem osoby, która była upoważniona do zamieszczenia obwieszczenia 

w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w w/w miejscowości 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Obwieszczenie zamieszczono w pobliżu miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

wywieszono w dniu………………………… 

zdjęto w dniu……………………………….. 

Na działce nr 12/2 ark. 42 w Gnieźnie przy ul. Mickiewicza 9 (Teatr), znak sprawy WA/A.6733.33.2018 

Pieczęć urzędowa oraz imienna z podpisem osoby, która była upoważniona do zamieszczenia obwieszczenia 

w pobliżu miejsca lokalizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


