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OBWIESZCZENIE  

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji   

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 741 z późn.zm.) 

z a w i a d a m i a m 

 

o wszczęciu postępowania na wniosek, z dnia 14.10.2021 r. (wpływ do tut. urzędu  

28.10.2021 r.) Gminy Dąbrowa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jarosława Kuźlika  

w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  

dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku 

mieszkalno-biurowego na budynek użyteczności publicznej, obręb Dąbrowa, AM-2, 

działka nr 255/4. 

      Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy 

Dąbrowa ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Strony postępowania mogą w Urzędzie Gminy 

Dąbrowa, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić 

ewentualne zastrzeżenia i wnioski. 

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem COVID-19 i wprowadzone w związku z tym 

ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu 

Gminy w Dąbrowie, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy  

o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP. Wykaz kontaktów 

dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dąbrowa http://gminadabrowa.pl/40/2320/urzad-

gminy-dabrowa-informacje-teleadresowe.html. Możliwe jest osobiste załatwienie sprawy  

w Urzędzie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu i zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni 

od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu  

30 listopada 2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrowa, w miejscowości 

planowanej inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/4406/2595/obwieszczenia-wojta-dotyczace-inwestycji-celu-

publicznego.html   

 

 

Z up. Wójta  

Marcin Oszańca 

Zastępca Wójta    
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