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

w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nasz znak: RPPI.6733.27.2020         Szaflary, dnia 2020-07-07
Poprzedni znak :  PP.6733.33.2020

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  18.05.2020r.,  Gminy  Szaflary
reprezentowanej  przez  pełnomocnika  Pana  Adama  Jankowskiego  przedstawiciela  firmy
Energoekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Karłowicza 11a, 40-145 Katowice zostało
prowadzone  postępowanie  administracyjne  w sprawie  ustalenia  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego dla przedsięwzięcia :
Budowa   geotermalnej  sieci  ciepłowniczej  na  terenie  Gminy  Szaflary  w  miejscowości
Zaskale wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia sieci oraz studnie i kanalizacje
teletechniczne – Dystrykt I

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

Miejscowość: Szaflary     Gmina: Szaflary
Ulica: Kolejowa ( rejon stacji kolejowej PKP)

Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego:
Obręb:  0006 Szaflary                                                     Arkusz: 1  
Działka/działki nr: 8531; 8573; 5544/1; 5546;  5716/4;  8494/1; 5552/174;  5552/175

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 7   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

-Wójt Gminy Szaflary-
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