
Swarzędz, dnia 07.09.2009

Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz

Nr sprawy: 
RAU.7331-0319/002/2009

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.717), art. 28, art. 61 §1 i § 4, art.73 § 1 i 2 ustawy 
z  dnia  14.06.1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  Z  2000  r.,  Nr  98, 
poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek z 
dnia 27.05.2009 r. uzupełniony w dniu 27.07.2009 r. wszczęto postępowanie w sprawie 
wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  inwestycji 
polegającej na przebudowie istniejącej linii SN-15kV w zakresie wymiany słupów oraz 
na  wymianie  istniejących  przewodów,  budowie  wolno  stojącego  złącza  kablowego, 
budowie odcinka linii  kablowej, przebudowie istniejącego odcinka linii  napowietrznej 
zlokalizowanej na działkach nr ewid. 288, 286, 285/2, 283, 276/2, 276/4, 259/23, 259/18, 
259/9, 259/10, 259/11, 256, 244/5, 241/8, 233/55, 233/79, 233/27, 233/48, 233/49, 233/99, 
233/96,  233/94,  233/91,  233/17,  233/78  położonych  w  miejscowości  Gruszczyn,  na 
działkach nr ewid. 18/42, 37/20, 31/3, 32/2, 33/1, 34, 35, 36/3 położonych w miejscowości 
Uzarzewo – Katarzynki oraz działek nr ewid. 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
372, 373, 331, 337, 339/9, 350/38 położonych w miejscowości Kobylnica.

Pouczenie:
W każdym stadium postępowania stronie przysługuje prawo przeglądania  akt sprawy oraz 
sporządzania z nich notatek i odpisów.    

Jednocześnie informuje  się, że zgodnie z art.41§ 1 i 2 Ustawy z dnia 1406.1960 roku”Kodeks 
Postępowania administracyjnego” w toku postępowania  strony oraz  ich przedstawiciele  i 
pełnomocnicy mają obowiązek  zawiadomić organy administracji publicznej o każdej zmianie 
swego  adresu,  pod  rygorem  doręczenia  pisma  pod  dotychczasowy  adres  ze  skutkiem 
prawnym.

  ...............................................
Podpis i pieczęć imienna 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. RAU a/a

Sprawę prowadzi
Szymon Wach
tel. 061 65-12-316

http://Dz.U.03.80.717/
http://Dz.U.00.98.1071/
http://Dz.U.00.98.1071/
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