S WOlta Sztumslo
81-400 Sztum

Sztum, dnia 31.08.2017 r.

AB.6740.164.4.2017.IWB

OBWIESZCZENIE
O

wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257), w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

zawiadamiam
że z wniosku z dnia 3l.07.2017 r. Pana Adama Papaja, Hydro-Term Biuro Projektowo- Inwestycyjne, ul.
Aleja Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork- pełnomocnika Miasta i Gminy Sztum, w sprawie wydania
decyzji pozwolenia na budowę pn.: przebudowa dróg osiedlowych obejmująca osiedle Witosa w Sztumie
wraz z infrastrukturą techniczną (etap J) na terenie nieruchomości gruntowych nr: 65/4, 95, 234, 235, 52/2,
69,51,56,76,26/4,65/3,66,
107/5,97/6 obr. III m. Sztum i dz. nr 91/88 obr. Barlewice, gm. Sztum,
STAROSTA SZTUMSKI w dniu 31.08.2017 r. wydał decyzję nr 173/2017 udzielającą pozwolenia na
budowę i zatwierdzająca projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji.
Załącznik - decyzja nr 173/2017 z dnia 31.08.2017 r.
POUCZENIE
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 14 dni od daty
obwieszczenia niniejszego zawiadomienia strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią
decyzji oraz pozostałymi
aktami sprawy w tym uzyskać wyjaśnienia w pokoju nr 33 Starostwa
Powiatowego w Sztumie (7:30 -15:30).
Od niniejszej
decyzji
przysługuje
odwołanie
do Wojewody
Pomorskiego,
za
pośrednictwem
Starosty Sztumskiego, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia
obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa sią za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
tut. organu:
bip.powiatsztumski.pIl1590.html
(zakładka:
Aktualności),
a także na tablicach
ogłoszeniowych
Urzędu Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum oraz Urzędu
Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zamieszczono dnia:

Zdjęto dnia:

