A-AU. 6733.2.2017
OBWIESZCZENIE Nr 395. 2017.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 6 marca 2017 r.
Zgodnie z art. 10, 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r.,
poz. 778 ze zm.),
ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na
terenie działek nr 277/1, 276/2 i 359/6 (AM-6, obręb 0033) przy ul. Sudeckiej w Jeleniej
Górze.
W związku z powyższym wyjaśniam, iż wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dostępny jest do wglądu w Wydziale Architektury,
Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra, przy ul. Ptasiej 6a, pok. 201, II
piętro.
Stronom postępowania przysługuje prawo do przedstawienia swojego stanowiska w
przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Strony mogą działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna
posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie lub zgłoszone do protokołu.
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w ww. Wydziale i na każdym etapie
postępowania, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, można się z nimi
zapoznać oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów lub zgłoszonych
żądań.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania,
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku
określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek
prawny.
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