BURMISTRZ
GMINY TRZEBNICA
Pl. J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica

Trzebnica, 29.01.2019 r.

Znak sprawy ARCH.6733.32.2018

OBWIESZCZENIE
Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945)
Zawiadamiam,
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zamierzenia polegającego na rozbudowie oświetlenia drogowego w miejscowości
Ujeździec Wielki na części działek nr 126, 157, 168, 169/1, 169/2 AM-1 obręb Ujeździec
Wielki organ prowadzący postępowanie uzyskał
 Postanowienie Starosty Trzebnickiego uzgadniające projekt decyzji w zakresie dotyczącym
ochrony gruntów rolnych,
 postanowienie Starosty Trzebnickiego uzgadniające projekt decyzji w zakresie dotyczącym
udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w zakresie zagospodarowania terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 pozytywną opinię w odniesieniu do dróg gminnych
Równocześnie zawiadamiam,
że tutejszy organ zakończył postępowanie i przystąpił do rozpatrzenia zgromadzonego
materiału dowodowego w sprawie.
Burmistrz Gminy Trzebnica informuje, ze w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
pisma strony mogą:
- stosownie do treści art. 73 § 1 Kpa, zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (pok. 89)
- zgodnie z art. 10 § 1 Kpa i art. 81 Kpa, wypowiedzieć się na piśmie co do treści złożonego
wniosku i zebranych materiałów dowodowych.
Jednocześnie Burmistrz Gminy Trzebnica zwraca uwagę, że wskazane możliwości czynnego
udziału w prowadzonym postępowaniu są prawem, a nie obowiązkiem stron. W przypadku
nieskorzystania ze wskazanych uprawnień, Burmistrz Gminy Trzebnica rozstrzygnie sprawę na
podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie
od 01.02.2019 r. do 08.02.2019 r.
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