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O B W I E S Z C Z E N I E

o zebraniu dowodów w sprawie

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 Ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 735), art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741)
zawiadamiam, że w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do posesji zlokalizowanych
w Chełmie Śląskim przy ul. Wiosennej – inwestycja na działce nr 2322/9; 2323/9 i 1476/207 (w części nie objętej zapisami

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)”
Jednostka ewidencyjna Chełm Śląski, Obręb Chełm Śląski km. 8.

 zebrano dowody i materiały oraz że w najbliższym czasie wydana zostanie decyzja w sprawie.
Strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania, w terminie do

7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy tutejszego Urzędu, w pokoju 308.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od jego

publicznego ogłoszenia.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, istnieje możliwość osobistego zapoznania się z  w/w dokumentami w

Urzędzie Gminy Chełm Śląski, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 32 2257503 wew. 35.
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