
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Szaflary

Nasz znak: RPPI.6733.25.2020         Szaflary, dnia 2020-06-05
Poprzedni znak : PP.6733.30.2020

Zgodnie  z  art.  10  §1,  art.  49,  art.  61  §4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dn. 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  24 lutego 2020 r. poz.
293 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)), zawiadamia się że na żądanie wnioskodawcy, data
wpływu  na  dziennik  podawczy  Urzędu  Gminy  Szaflary  16.04.2020r.,  Gminy  Szaflary
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa  Galicę, ul. Ogrodowa 7b, 34-424 Szaflary
zostało prowadzone postępowanie administracyjne  w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

- rozbudowie, przebudowie istniejącego boiska sportowego LKS Zaskale,  
- przebudowie linii średniego napięcia kolidującej z projektowanym boiskiem sportowym,  
- budowie ogrodzenia terenu boiska LKS Zaskale,  
- budowie piłkochwytów wokół boiska sportowego,  
- budowa terenów utwardzonych w tym również miejsc postojowych i zjazdów  
- budowa trybun sportowych dla kibiców, zawodników, sędziów,  
- budowa nowych i przebudowa wewnętrznych instalacji energetycznych i oświetlenia,   
- budowa instalacji monitoringu obiektu,  
- budowa instalacji drenażu odwadniającego boisko sportowe wraz z proj. zbiornikiem na  

wodę opadową wraz z instalacją wodociągową podlewania boiska,
- mury oporowe wraz z ukształtowaniem terenu projektowane skarpy, nasypy  
- oraz   z urządzenia budowlane  i  infrastruktury technicznej  
Adres zamierzenia inwestycyjnego: Miejscowość: Zaskale  Gmina: Szaflary

 fragment działek nr ewid.  722/153; 722/155; 722/86; 722/159; 1269
Zgodnie z art. 10 par. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Wójt  Gminy  Szaflary  zawiadamia,  że  zostało  zakończone postępowanie  dowodowe  w sprawie  jak  wyżej,
a w związku  z tym  strony  mogą  zapoznać  się  ze  zgromadzonymi  materiałami  dowodowymi  w sprawie  i
zgłaszać ewentualne żądania oraz wyjaśnienia.

Materiały o wydanie decyzji jw. będą do wglądu dla stron w godzinach pracy Urzędu Gminy Szaflary
adres:  34-424 Szaflary ul. Zakopiańska nr 18, w terminie 5   dni  od obwieszczenia – w godzinach przyjęć
stron:
poniedziałek od 8.00 do 17.00
wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 14.00
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