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                      DP.6733.1.2.2022.BU 
 

        ZAWIADOMIENIE 

 

              Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /t.j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 2000/ i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm./ Wójt Gminy Borowie zawiadamia, że na wniosek 

Gminy Borowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji                           

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

planowanej do realizacji na działkach  o nr ewid.  101/8, 100/1, 99/1, 98/3, 98/5, 97/1, 96/1, 95/1, 94/1, 

93/1, 92/1, 92/3, 92/4, 91, 90, 93/2, 115, 76/4, 77/4, 77/3, 116, 76/3, 77/6, 76/1, 77/5, 76/2, 77/2, 71/1 

Brzuskowola obręb Borowie mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami. 

       Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o obowiązujące przepisy i zebrane      

dokumenty będące w posiadaniu tutejszego Urzędu. 

      Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są   zapewnić   stronom 

czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji umożliwić im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy 

obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany 

przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału  w każdym stadium 

postępowania. 

   W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy 

można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie,  ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie (Biuro 

Obsługi Interesanta) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 8.00-16.00 oraz wnieść 

ewentualne żądania co do zebranych w tej sprawie materiałów – w terminie do 7 dni, licząc od dnia 

doręczenia zawiadomienia. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

 
                      Otrzymują: 

1. Gmina Borowie 
2. A/a 

 

                 


