
Swarzędz, 04.09.2020 r.
Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu
Nr sprawy: WAU.6730.117.2020-9

ZAWIADOMIENIE

Na  podstawie  art.  28,  art.  61  §  1  i  §  4  Ustawy z  dnia  14.06.1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) zawiadamia się strony
postępowania,  że  w związku  ze  zmianą  w dniu  02.09.2020 r.  przez  inwestora  wniosku z  dnia
15.05.2020  r.  postępowanie  dotyczy  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  dla  inwestycji
polegającej  na  przebudowa  rowu  melioracji  szczegółowych  C-5  polegającej  na  likwidacji  -
zasypaniu koryta otwartego i wykonaniu przekroju zamkniętego kołowego (rurociągu) o średnicy
800  mm  na  odcinku  od  km  2+395  do  km  2+445  oraz  od  km  2+482  do  km  2+453  wraz
z wykonaniem umocnień  koryta  rowu z  płyt  ażurowych powyżej  wlotu  oraz  poniżej  wylotu  na
odcinkach  długości  5,0  m na  terenie  działek  nr  geod.  189/25,  189/28,  189/30,  264,  265,  270
położonych w miejscowości Gortatowa, rejon ul. Swojskiej.

Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  256  ze  zmianami),  strony  zawiadamiane  będą  o  kolejnych
czynnościach organu poprzez ogłoszenie, które umieszczane będzie:
– na stronie internetowej: http://bip.swarzędz.eu/ w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie pism uznaje się za dokonane po upływie 14
dni od dnia ich publicznego ogłoszenia.

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  14.06.1960 r.  Kodeks
postępowania  administracyjnego,  w  toku  postępowania  strony  oraz  ich  przedstawiciele
i pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ  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 postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy.
3. a/a.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Dopierała

Informacji udziela:
Marta Jezierska
tel. 61 65-10-718

http://bip.swarzedz.eu/

