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Sobolew, dnia 21.12.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199
z późn. zm.), Wójt Gminy w Sobolewie zawiadamia, iż na wniosek Gminy Sobolew, z siedzibą
w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na przebudowie ul. Dębowej i ul. Leszczynowej w miejscowości Sobolew wraz
z budową sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid., 376/20,
410/16, 1223, 376/1, 377/10, 376/36, obręb Sobolew, Gmina Sobolew.
W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dni od daty publikacji
niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać
wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Sobolewie pokój nr 30, od poniedziałku
do piątku w godz. 8 00 do 1600.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy i z zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez
cały czas trwania postępowania, począwszy od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia –
w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, od poniedziałku do
piątku

w godzinach od 8 00 do 1600, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w

przedmiotowej sprawie
Zgodnie z art. 49 Kpa, powyższe obwieszczenie uznaje się za doręczone Stronom
postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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