BP.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 lutego 2019 r.
Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach
oraz o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 9, art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
ZAWIADAMIAM
że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 37/7 w miejscowości
Brochów Kolonia, gm. Brochów wszczętej z wniosku Pana Kazimierza Gzika, zostały wydane
następujące postanowienia:
1. Postanowienie znak: DOso-4082/12/19 z dnia 18.02.2019 r. (data wpływu do organu
21.02.2019 r.) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające lokalizację
przedmiotowej inwestycji celu publicznego,
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że Wójt Gminy Brochów zgromadził pełen materiał
dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego wszczętym ww. postępowaniu.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strony postępowania mają prawo zapoznać się
ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 w godzinach pracy urzędu i
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożyć końcowe oświadczenie.
Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda
stosowną decyzję.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.
Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 22 lutego 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 Brochów Kolonia
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

