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ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021.735 ze zm.)
zawiadamiam,
że dnia 15 listopada 2021r., zostało wszczęte na wniosek Gminy Rzepin, w imieniu której działa
pełnomocnik Pan Krzysztof Habiera, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającą na budowie sieci wodociągowej DN 160PE,
DN110PE i DN90PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC, obejmującą działki nr
ewid. 8/58, 7, 5, 6/12, 6/30, obręb nr 0257 – m. Rzepin, gm. Rzepin.
W związku z powyższym strony mogą zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie
7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Załatwienie sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nastąpi w
terminie 65 dni.
Do powyższego terminu nie wlicza się uzyskiwania przez organ niezbędnych uzgodnień
wynikających z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.).
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Burmistrza Rzepina o
każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.
Ponadto, zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienia o
kolejnych czynnościach i decyzjach organu administracji publicznej będą dokonane w formie
publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń na I piętrze Urzędu Miejskiego w Rzepinie oraz
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepin (http://bip.rzepin.pl).
Z up. Burmistrza
Joanna Pych
Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomościami
Informacje

można

uzyskać

bezpośrednio

w

Urzędzie

Miejskim

w

Rzepinie

przy

ul. Plac Ratuszowy 1,Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – pokój nr 6, w poniedziałek od 7³° do 16³°, od wtorku do czwartku w
godz. 730 – 1530, w piątek od 730 – 1430 lub telefonicznie pod nr tel. (095) 7596-285 wew. 015.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik
2. Lista osób biorących udział w postępowaniu znajduje się w aktach sprawy
3. A/a
Sporządziła dnia 22.11.2021r.
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