starosta Sztumski
87..400 Sztum

Sztum, dnia 20.l2.2017

r.

AB.6740.254.1.2017.IIIEK

OBWIESZCZENIE
O

wszczęciu postępowania administracyjnego

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

zawiadamiam
że z wniosku z dnia 06.12.2017 r. Pana Adama Papaja, Hydro-Term Biuro Projektowo- Inwestycyjne,
ul. Aleja Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork- pełnomocnika Miasta i Gminy Sztum, zostało
wszczęte postępowanie
administracyjne
w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę pn.:

przebudowa dróg osiedlowych obejmująca osiedle Witosa w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną
(etapIl) na terenie nieruchomości gruntowych nr: 110, 111/2,179/1,179/2,181/1,181/2,182/1,182/2,
183/1,183/2,184/4,184/5,184/6,184/7,185,186,187/1,
189,190,196,197,198,199,202/2,202/8,
202/9, 202/1 O, 203/1, 203/2, 203/3, 212/2, 2 I2/9, 212/10, 212/11, 245/2, 245/4, 245/5, 245/6, 249,
250/4, 319/6, obr. III m. Sztum oraz działkach nr: 91/88, 291 obr. Barlewice, gm. Sztum.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa sią za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § l Kpa informuje się, że w terminie 14 dni od daty
obwieszczenia niniejszego zawiadomienia strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pokoju nr 33 Starostwa
Powiatowego w Sztumie (7:30 - 15:30). Na podstawie art. 73 Kpa stronie przysługuje prawo wglądu w
akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów.
Nie zapoznanie się w w/w terminie z dokumentacją traktowane będzie jako brak sprzeciwu
do przedmiotu sprawy.
Dodatkowo informuje się, iż zgromadzone akta sprawy pozwalają na zakończenie toczącego się
postępowania.
Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
tut. organu:
bip.powiatsztumski.pI/1590.html
(zakładka:
Aktualności),
a także na tablicach
ogłoszeniowych
Urzędu Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum oraz Urzędu
Starostwa Powiatowego w Sztum ie.
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