
Brochów, dnia 19.11.2019 r.  
BP.6730.74.2019 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 
Na podstawie art. 9, art. 10 §1, art. 36, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 
w związku z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

 
ZAWIADAMIAM 

 
że sprawa z wniosku Pani Anity Wichniak-Olczak oraz Pana Waldemara Olczaka o 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego na terenie działki nr 44 w miejscowości Andrzejów, gm. Brochów nie 
zostanie rozpatrzona w terminie określonym w art. 35 Kpa. 

Niezałatwienie sprawy w wyżej określonym terminie wynika ze względu na przedłużającą 
się procedurę przygotowawczą projektu decyzji oraz konieczność zapewnienia możliwości 
czynnego udziału w postępowaniu wszystkim stronom.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 36 Kpa, wyznacza się nowy termin rozpatrzenia 
sprawy do dnia 31.12.2019 r.  
 

POUCZENIE 
 
1. Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia w przypadku gdy nie załatwiono 

sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub w przepisach szczególnych ani w terminie 
wskazanym zgodnie z art. 36 §1 Kpa (bezczynność) lub gdy postępowanie jest prowadzone 
dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).  

2. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. 
3. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie,  

ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów. 
 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie.  

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 19 listopada 2019 r. w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie (http://www.brochow.bip.org.pl) oraz 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów. 

 
WÓJT  

mgr inż. Piotr Szymański 
wywieszono na okres 7 dni na: 

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów 
2) – tablicy ogłoszeń wsi Andrzejów 

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:   
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia 


