
Swarzędz, 14.06.2016 r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
Nr sprawy: WAU.6733.66.2018-4
Za dowodem doręczenia
Przy odpowiedzi powołać się
na nasz nr sprawy

DECYZJA Nr 1/2018

Na podstawie art.  104 w związku z art. 155 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z  2017 r.,  poz.  1257 ze zmianami)  w nawiązaniu do
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) działając na wniosek:

                   Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
     ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz

z dnia 09.07.2018 r., w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Nr 52/2018,
znak  WAU.6733.46.2018-9  z  dnia  25.06.2018  r.  o lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego
polegającej na  budowie  zbiornika wody czystej  o pojemności 80 m³  na terenie części działki nr
geod. 133/4 położonej w miejscowości Gortatowo, ul. Dożynkowa

zmieniam

własną  decyzję  Nr  52/2018,  znak  WAU.6733.46.2018-9  z  dnia  25.06.2018  r.  o lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie  zbiornika wody czystej o pojemności 80
m³  na  terenie  części  działki  nr  geod.  133/4 położonej  w  miejscowości  Gortatowo,
ul. Dożynkowa

w zakresie: lokalizacji zbiornika wody czystej o pojemności 80 m³ na załączniku graficznym, który
jest  integralną  częścią  decyzji  Nr  52/2018,  znak  WAU.6733.46.2018-9  z  dnia  25.06.2018  r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie.

Pozostałe  ustalenia  decyzji   Nr  52/2018 z  dnia  25.06.2018 r.,  znak  WAU.6733.46.2018-9  nie
ulegają zmianie.

Niniejsza decyzja jest  ważna także w przypadku ewentualnej  zmiany przepisów cytowanych na
wstępie, chyba że przepisy będą stanowiły inaczej.

UZASADNIENIE

W dniu 25.06.2018 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Nr 52/2018,
znak  WAU.6733.46.2018-9 o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  polegającej  na  budowie
zbiornika  wody czystej  o pojemności  80 m³  na  terenie  części  działki  nr  geod.  133/4 położonej
w miejscowości Gortatowo, ul. Dożynkowa.
W dniu  09.07.2018  roku   do  tut.  Urzędu  wpłynął  wniosek Zakładu  Gospodarki  Komunalnej
w Swarzędzu w sprawie zmiany decyzji Nr 52/2018, znak WAU.6733.46.2018-9 z dnia 25.06.2018
r. w zakresie lokalizacji zbiornika wody czystej o pojemności 80 m³ na załączniku graficznym. 
Do wniosku zostały załączone zgody stron na przedmiotową zmianę. 
Po przeanalizowaniu akt sprawy w tym analizy urbanistycznej organ dopuścił zmianę w/w decyzji
w zakresie objętym przedmiotowym wnioskiem.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie
Od niniejszej decyzji  służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu, który wydał niniejszą decyzję.
Z dniem doręczenia tut. organowi świadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez  ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji  jest  spełnienie  wymagań określonych w w/w ustawie Prawo
budowlane i wydanych do niej przepisach szczególnych.

Uwaga
Do wykonania robót można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę z zastrzeżeniem art 29
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze
zmianami) od Starosty Poznańskiego, ul. Jackowskiego 18.
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podpis i pieczęć imienna1

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

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Dopierała

Informacji udziela:
Ewa Ziembińska-Schulz
tel. 061 65-10-718




