BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów, dnia 16.12.2016r.
BII.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu gminnym
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz
art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), Burmistrz Ożarowa z a w i a d a m i a , że w dniu
15.12.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Towarzystwa
Upowszechniania Kultury Staropolskiej ”SMIŁOWSKI DWÓR”; Śmiłów 1, 27 – 530 Ożarów w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla
zamierzenia inwestycyjnego obejmującego:
,,wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym
zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmującym: budynek dworu, budynek
oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, budynek gospodarczy-drewutnia,
muru kamiennego odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnice (mała
lodownia), ogrodzenia murowanego z bramą wjazdową i elementów małej
architektury”
na działkach o numerach ewidencyjnych 9/2; 7/3; 7/4; 7/71; 7/72 położonych w obrębie
ewidencyjnym Śmiłów, gm. Ożarów.
W ciągu 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości Strony mogą zapoznać
się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi lub wnioski, co do
zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1,
27-530 Ożarów, w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok.
Nr 31 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Po tym
terminie sprawa będzie rozpatrywana w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.
Na podstawie art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku
zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego Stroną jest każdy, czyjego
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu
na swój interes prawny lub obowiązek.
W przypadku braku zastrzeżeń, wniosków jak i wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
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