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Kolbuszowa 1 9.03 .2018

RGKi8.6730.36.2018

OBWIESZCZENI

r.

E

zawiadamia sig, ze zgodnie z art.1o, 49 g2 i 49a Kodeksu postqpowania
administracyjnego (tekst jedn Dz rJ z 2017 r., poz. 12s7), zostal opracowany
projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwq.',,Budowi
budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na dzialce ozn. nr ew. 1733t26,
potozonej w miejscowo6ci Kolbuszowa Dolna, dla Pana Pawla Kiwak i pani
Kalarzyny Kiwak.
Dzialajqc w oparciu o art. 53 ust.4 pkt 6 iust.S oraz art.60 ust.7 ustawy
zdnia2T marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym 6ekit
jedn Dz. u. z 2017r. poz. 1073 z poin zm.), projekt decyzji o warunkach
zabudowy, zostal przestany do uzgodnieh z:
starostq Kolbuszowskim w zakresie ochrony grunt6w rolnych,
Panstwowym Gospodarstwem wodnym wody polskie Nadz6r
Wodny Kolbuszowa w zakresie melioracji wodnych w zakresie
melioracji wodnych.

o
o

obwieszczenie uwa2a siQ za dorgczone po uplywie 14 dni od dnia

publicznego ogloszenia.
W Terminie 7 dni po uplywie publicznego ogloszenia, mozna zapoznac siq

z

zamierzeniem inwestycyjnym w lJrzqdzie Miejskim w Kolbuszowej, ul.
Obroficow Pokoju 21, pokoj nr 25 oraz zglosic ewentualne zastrzeaenia

iwnioski.
Na podstawie art. 35 S 1, 2, 3 art. 36 i 37 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekstjednolity Dz. U. z 2017 r. poz. l2sn, iniormujemy, ze
sprawa nie zostanie zatatwiona w ustawowym terminie. Z uwagt na to, 2e
projekt decyzji o warunkach zabudowy wymaga uzgodniefi z organami
administracji publicznej wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1te*stiean. Dz. tJ. z
2017r. poz. 1073 z poin zm.) wyznacza siq nowy termin zatatwienia sprawy do
dnia 18.05.2018 r.
Stronie slu2y prawo do wniesienia ponaglenia wrazz uzasadnieniem, gdy
nie zalatwiono sprawy w terminie okreSronym w art. 3s Kpa, w przepisich
szczegolnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 S 1 Kpa lub gdy
postqpowanie jest prowadzone dtuzej ni2 jest to niezbqOne do zalatwienia
sprawy.
Ponaglenie wnosi siq do organu wy2szego stopnia za po6rednictwem
organu prowadzqcego postqpowanie lub do organu prowadzqcego
postepowanie - je2eli nie ma organu wy2szego stopnia
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