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

Budzyń, dnia 7 maja 2020 r.
znak sprawy: GKM.6733.4.2020

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 2020 r. poz. 293), 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 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 25.02.2020 r., złożony przez Skarb Państwa PGL Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków, w imieniu którego występuje Pełnomocnik
Pani Olga Kowalska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn: ,,Budowa obiektów małej retencji
(MRN2) na terenie Nadleśnictwa Sarbia – etap II’’ Część III, zadania 5-19 realizowane w ramach
projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie gminy Budzyń, w zakresie obrębów ewidencyjnych:
– Wyszynki, działkach oznaczonych numerami ewidencji geodezyjnej gruntów: 8164, 8163/2, 8188/2, 8212/2,
8214/1, 8215, 8195, 8247, 8245, 8246, 8251, 8252, 8253;
– Niewiemko, działce oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej gruntów: 8197/3;
– Bukowiec, działkach oznaczonych numerami ewidencji geodezyjnej gruntów: 8334, 8333.
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
3. A/a.

BIP (obwieszczenia),

