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OBWIESZCZENTIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.22017 r. poz. L0l3 ze zn) - zwane.j dale.y ustawq,

zawiadamiam

cl wszczęciu poStępoWania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizac.ji inwestyc.ii celu
publicznego na rzecz Gminy Poniec, potega.jąoej na budowie tłocznej sieci kanalizac_ii
sanitarnej oraz sieci wodociągowe.i w rcjonie strefy inwestycyjnej w Poniecu, przewidzianc.i
do realizacji na terenie nieruohomości oznaczonei w re.iestrze gruntów .jako działka
o nr. ewid. 47315; arkusz,l; obręb 0006, Janiszewo; .iedn. ewid.300407 5 Poniec - obszar
wie.iski; gmina Poniec; powiat gostyIiski, Stanowiąc:ej teren zanlknięty na podstawie Decyz|i
nr3 Ministra lnfrastruktury iRozwo.ju zdniaŻ4narca20l4r. wsprawie usta]enia terenów'
przezktore przebiegają lirrie koIejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz' Min. lnf-. i Roz.
poz. 25).

Jednocześnie zawiadanlianl. ze zgodnie zart' 49 $ 2 ustawy z dnia l4 czerwca l960 r. -
Kodeks postępowalria adnlinistracy.jnego (Dz. U. z20]7 r. poz. ]257 ze znl.) - zwanej dalej
Kpa, w związku z art. 53 ust. l uslctw.y, zawiadonrienie stron postępowania uwaŹa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 20 kwietnia 2018 r., ti. dnia w którym
nastąpiło publiczne ogłoszerrie poprzez obwieszczenie W Wielkopolskinr |Jrzędzie
Wojewódzkini rł,Poznanilt, właściwynr nrie.jscowo urzędzie gnliny. a takŻe W sposób
zwyczajowo przy.jęty w danej mie.jscowości.

Zgodnie z art. l0 Kptl, do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznac
się z aktami sprawy w siedzibie Wie lkopolskiego Urzędu Wojewodzkie-eo w Poznaniu.
Wydział Inf-rastruktury i Rolnictwa. oddział Zagospodarowania Przestrzennego' pok. nr 4
bud. C' tel. 6l -854-14-61 w goclzinaclr /.o.y urzędu (porliedziałek 8. l 5- l 6.00' wtorek
iczwartek l2.00-l5'l5. środa i piątek B'l5-l'5.l5)' po uprzedninr uzgodnieniu gcldziny.
W tokLr poStępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.
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