WÓJT GMINY BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX 0(67) 2843 370/201

Budzyń, dnia 13 stycznia 2020 r.
znak sprawy: GKM.6733.12.2019

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – zwanej dalej „K.p.a.” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 30.12.2019 r., ( data wpł. 31.12.2019 r.), złożony przez
Gminę Budzyń z siedzibą w Budzyniu przy ul. Przemysłowej 16A, 64-840 Budzyń, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia
inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny”, polegającej na przebudowie i
rozbudowie dróg wewnętrznych we władaniu Gminy Budzyń na terenie inwestycji obejmującym działki lub
części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 165, 215, 227, 450, 479, 481 i 494 – położonych w
obrębie ewidencyjnym Wyszyny, w gm. Budzyń.

Strony postępowania zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. mają prawo brać czynny udział w każdym stadium
postępowania, mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem, oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia
i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A,
64-840 Budzyń, pokój nr 104, w godz. od 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku).
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 K.p.a., w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1.

Tablica ogłoszeń:
– Urząd Gminy Budzyń,

2.

Strona internetowa Urzędu Gminy Budzyń: www.budzyn.pl

BIP (obwieszczenia),

3.

A/a.

