Nowy Dwór Gdański, dnia 2018-04-30

AB.6740.127.2018.MS
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.),
zawiadamiam, że w dniu 2018-04-26 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmujące budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV
T-6004 „KRYNICA MORSKA RYBACKA P1”, sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV
oraz demontaż linii napowietrznej 15 kV, na terenie działek nr 354/3, 741, 724, 359/5, 359/6, 715/1,
355/3, 356/4, 356/5, 356/9, 357/2, 358, 360, 361, 362/3, 767, 363/3, 364/4, 364/5, 365/3, 365/5,
366/2, 367/2, 368/3, 368/2 i 369/2, obr. ewid. 221001_1.0001, Krynica Morska.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.),
stronami w postępowaniu są: Inwestor oraz właściciele i współwłaściciele działek nr 354/3, 741, 724,
359/5, 359/6, 715/1, 355/3, 356/4, 356/5, 356/9, 357/2, 358, 360, 361, 362/3, 767, 363/3, 364/4,
364/5, 365/3, 365/5, 366/2, 367/2, 368/3, 368/2 i 369/2, obr. ewid. 221001_1.0001, Krynica Morska.
W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego
zawiadomienia, w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, w Wydziale
Architektury i Budownictwa (pokój nr 8), strony mogą zapoznać się planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym oraz zgłosić w wyżej wymienionej sprawie wyjaśnienia, ewentualnie zastrzeżenia
w formie pisemnej:
- w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 730 do 1530 oraz w środy w godzinach od 800 do 1600.
W czwartki wydział nieczynny dla interesantów.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks 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 w/w obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym bierze udział
więcej niż dwadzieścia stron. Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) tut. organ
będzie dokonywać zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej
w formie, o której mowa w art. 49 §1 w/w ustawy, t.j. w formie publicznego obwieszczenia
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej (www.bip.nowydworgdanski.pl)
oraz na Tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Na podstawie art. 49 §2 w/w ustawy, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Z up. STAROSTY
mgr inż. bud. Anna Głobińska
KIEROWNIK WYDZIAŁU ARCH. I BUDOWNICTWA

/-/ podpis nieczytelny
Otrzymują:
1. Strony postępowania – wg wykazu.
2. a/a.

