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PFiPP.6733.05.2022                 Stawiszyn, dnia 18.03.2022 roku  

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

Burmistrza Stawiszyna  

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym  

 

Stosownie do treści art. 10 § 1 i  art. 79a Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. 

2021 poz. 735 z późn.zm.), zwanym dalej KPA  w związku z prowadzonym w tut. Urzędzie 

postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

                                                           

BURMISTRZ STAWISZYNA 

 zawiadamia 
 

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym  

z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzoną na podstawie 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu rozstrzygnięcia, 

czy jest możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

polegającej na budowie rozdzielni sieciowej 110 kV RS Zbiersk wraz z budynkiem 

technicznym, liniami  kablowymi WN i SN, kontenerową stacją transformatorową oraz 

infrastrukturą techniczną (w tym instalacją oświetlenia terenu ze słupami 

oświetleniowymi, instalacją odgromową z masztami odgromowymi, kanalizacją 

sanitarną ze zbiornikiem szczelnym, wodociągiem, kanalizacją deszczową, drenażem, 

kanałami kablowymi, kanalizacją kablową, drogą wewnętrzną, utwardzeniem terenu, 

ogrodzeniem terenu i wieży radiolinii) na terenie położonym w miejscowości Zbiersk 

Kolonia, gm. Stawiszyn oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 230/1 

(obręb Zbiersk Kolonia). 

 Strony ww. postępowania administracyjnego mają prawo wypowiedzieć się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pisma w tej sprawie można 

składać w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, w sekretariacie lub pisemnie na adres Urząd 

Gminy i Miasta Stawiszyn, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, w terminie pięciu dni 

od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  

 Niezastosowanie się do powyższego skutkować będzie rozstrzygnięciem sprawy  

w oparciu o zgromadzony przez tutejszy Urząd materiał dowodowy.  

 

BURMISTRZ STAWISZYNA 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 


