
Łaskarzew, dnia 20.01.2022 r. 

RG. 6733.14.2021 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.; dalej jako k.p.a.), w związku z art. 53  

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.        

z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)  
 

zawiadamiam strony, 
 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie 

przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4483/10, obręb 1 Łaskarzew, 

Miasto Łaskarzew. 

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości niniejszego obwieszczenia, strony postępowania mogą w siedzibie Urzędu Miasta 

Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, /pok. nr 10A, I piętro/ od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8
00

-16
00 

zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski          

i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mają prawo do 

czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a., strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach 

organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych 

przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 

 

 

Burmistrz Miasta Łaskarzew 

          Anna Laskowska 
 

 

 

Powyższe obwieszenie umieszcza się na:  

1. Tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew 

2. Stronie internetowej Urzędu Miasta Łaskarzew – bip.miastolaskarzew.pl 

 
 

Wywieszono w dniu: 21.01.2022 r. 

Zdjęto w dniu           ….......................................... 

Podpis/pieczęć         …..........................................   

 

http://www.laskarzew.asi.pl/
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