WÓJT GMINY
39-308 WADOWICE GÓRNE

Wadowice Górne, dnia 20.11.2015r.
UG-IR.6733.6.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z póź. zm.) oraz art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z póź. zm.) informuje się, że z
wniosku:
Międzygminny Związek Zaopatrzenia w Wodę
Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne, Wola Wadowska 163
zawiadamia się, że w dniu 09.11.2015r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie :
USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla realizacji zadania: „Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji
Uzdatniania Wody w Jamach” polegającego na budowie rurociągów
międzyobiektowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem, poletek osadowych, traktów
komunikacyjnych w celu poprawy efektywności gospodarowania osadami na stacji
uzdatniania, a także modernizacja spustów osadów i wód powstałych w procesie
uzdatniania w komorze reakcji oraz w osadniku wód popłucznych".
W/w inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 1708 i 1709/2
w miejscowości Wola Wadowska, obręb: 112 – Wola Wadowska, gmina Wadowice
Górne.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub ustnej
w Urzędzie Gminy Wadowice Górne, pokój nr 24, w godz. 7.45 - 15.45, tel. 14/66697-53,
14/682-62-06
lub
pocztą
elektroniczną
na
adres
planowanie@wadowicegorne.pl w terminie 7 dni licząc od dnia uznania niniejszego
obwieszczenia za doręczone.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w innych
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli
przepis szczególny tak stanowi. Wówczas zawiadomienie bądź doręczenie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Wadowice Górne
( www.wadowicegorne.pl ) w dniu 20.11.2015r.
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