
Swarzędz, dnia 01.07.2009 r. 
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
Nr sprawy:
RAU.7331-0219/005/2009
Za dowodem doręczenia
Przy odpowiedzi powołać się
na nasz nr sprawy

DECYZJA

Na  podstawie  art.  104  i  art  163  Ustawy  z  dnia  14.06.1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego  –   (Dz.U.  z  2000r.  Nr  98,  poz.1071  z  późniejszymi  zmianami)działając  na 
wniosek:

 P.M.-PROJEKT - Małgorzata Dymalska
62-020 Swarzędz, Os. Tytusa Działyńskiego 96

występująca w imieniu:
Gminy Swarzędz

62-020 Swarzędz, ul. Rynek 1

z dnia  21.04.2009 r. w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o ustaleniu 
lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego Nr  3/09,  znak:  U.A.V.7331/576/08 z  dnia  13.01.2009 r. 
w zakresie określenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej 
zlokalizowanej  na  terenie  działek  nr.  geod.  36,  39/1,  39/2,  40  położonych  w  miejscowości 
Wierzenica w rejonie ul. Lisiej.

zmieniam

własną  decyzję  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  znak: 
U.A.V.7331/576/2008  z  dnia  13.01.2009  r.  dla  realizacji  inwestycji  polegającej  na  budowie 
odcinka  sieci  wodociągowej  zlokalizowanej  na  terenie  działek  nr.  geod.  36,  39/1,  39/2,  40 
położonych w miejscowości Wierzenica w rejonie ul. Lisiej.

w  zakresie: określenia lokalizacji inwestycji w w/w decyzji, jako lokalizację inwestycji  
wpisano Wierzenica działki nr ewid. 36, 39/1, 39/2, 40. 
Określenie to zmienia się na : Wierzenica działki nr ewid. 36, 39/1, 113, 114, 40.

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

W dniu 13.01.2009 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Nr 3/2009, znak: U.A.V.7331/576/08 w sprawie warunków 
zabudowy  dla  realizacji  inwestycji  polegającej  na  budowie odcinka  sieci  wodociągowej 
zlokalizowanej  na  terenie  działek  nr.  geod.  36,  39/1,  39/2,  40  położonych  w  miejscowości 
Wierzenica w rejonie ul. Lisiej.

W dniu 21.04.2009 r. wpłynął wniosek P.M.-PROJEKT- Małgorzata Dymalska w sprawie zmiany 
w/w decyzji  w zakresie  numerów geod. działek.  Zmiana numeracji  działek nastąpiła w wyniku 
podziału nieruchomości nr ewid. 39/2 położonej w miejscowości Wierzenica. 



Zgodnie z wydanym przez  Starostę Poznańskiego zaświadczeniem znak: GK.G. 7430-204/09 z 
dnia 08 kwietnia 2009 r. działka nr ewid. 39/2 uległa podziałowi na dwie działki nr ewid. 113 i 114.

Przedmiotowa zmiana  decyzji  w zakresie  numeracji  działek  pozwoli  na  prawidłowe określenie 
aktualnej lokalizacji inwestycji.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji  służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego  w  Poznaniu  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta   i  Gminy Swarzędz 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Załączniki:
-załącznik graficzny do decyzji (mapa) 
-kopia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/08  z 
dnia 13.01.2009 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. a/a
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