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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, zgodnie z art. 49. i art. 61. § 4. k.p.a. oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), że w dniu
22.06.2018 r. - wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz
przyłączy wodociągowych na części działki nr 78/5 AM-1 obręb Masłów.
W związku z art. 9 K.p.a., strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi
przedmiotowego postępowania w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy pl. J. Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica,
pok. 89 - codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 41 K.p.a. §1 i §2 strony oraz ich przedstawiciele i
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
Ponadto, zawiadamia się, zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla
inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych na części
działki nr 78/5 AM-1 obręb Masłów, przedłożono do uzgodnień w trybie art. 106 kpa w związku z
art. 53 ust. 4. pkt 2, 5 i 6 do:
1.
2.
3.
4.
5.

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ul. W. Łokietka 11, 50-243 Wrocław;
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica;
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, al. Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław;
Ministra Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu Zarząd Zlewni we Wrocławiu – Nadzór Wodny w Trzebnicy ul. Milicka 23, 55-100
Trzebnica;
oraz wystąpiono o wydanie opinii w
Techniczo – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego.

odniesieniu

dróg

gminnych

do

Wydziału

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości
w terminie od 18.07.2018 r. do 01.08.2018 r.
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