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Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.z 2013r. poz. 267).

zostało wszczęte postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowle sieci wodociągowej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 73/37.
73/42 oraz 180 w miejscowości

Egierłowo. dla zasilenia działki nr 73/42 położonej w m. Egierłowo.

Niniejszympismem informuje się o wynikającym z art. 10 § 1 k.p.a. przysługującym wszystkimstronom prawie
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o możliwości przeglądania akt sprawy,
uzyskaniawyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w $omoninie, przy ul. Ceynowy 21, w
komórce Budownictwa i Planowania Przestrzennego- pok. nr 17,w godzinach pracy urzędu, tj. pon., wt.,
piątek 7.30-15.15,w środy 7.30-16.30,w czwartki - dzień pracy wewnętrznej komórki - inspektor nie przyjmuje
interesantów, tel. 58 684-11-21w. 27.
Ponadto, stosownie do art. 35 §3 w/cyt. ustawy, zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie, jako
szczególnie skomplikowane zostanie zakończone nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania, tj. do dnia 06.05.2015
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Informuje się, że:

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można składać wnioski, wyjaśnienia i uwagi do
w/w inwestycji.
zgodnie z art. 40 jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono
kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. strona może wskazać takiego pełnomocnika. strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę zo granicą. jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W
razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zgodnie z art. 33 § l pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
zgodnie z ort. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić tut. urząd o każdej zmianie swego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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Agala Machoła
Jerzy Chojnacki
Zdzisława Chojnacka
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