
Urząd Miasta i Gminy 
w Staszowie
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Staszów, dnia  24.05.2018 roku
IPP-II.6733.14.2018.XI

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zgodnie  z  art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  ( j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.)  oraz z art. 10 §
1,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r.  Kodeks postępowania administracyjnego  ( j.t.:
Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm. )

zawiadamiam strony postępowania,
że na etapie postępowania zmierzającego do wydania  na wniosek że na etapie postępowania
zmierzającego  do  wydania   na  wniosek  Gminy  Staszów  decyzji   o  ustaleniu  lokalizacji
inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na:   przebudowie elementów
zagospodarowania  terenu przy budynku Urzędu Miasta  i  Gminy na  działkach o  nr  ewid.
5777/1 i 5777/2 położonych na terenie miasta Staszów,   projekt decyzji został przekazany do
uzgodnienia przez: 

– Świętokrzyskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  Delegatura
w Sandomierzu,

– Starostę Staszowskiego,
– Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
– Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

       Kierownik Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Kielcach uzgodnił  projekt  decyzji    Postanowieniem  znak:  DS.N.5151.21.2018  z  dnia
07.05.2018 r.
           Starosta Staszowski,  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski
Zarząd Dróg  Wojewódzkich w Kielcach  nie zajęli stanowiska  w terminie  2 tygodni od daty
otrzymania projektu decyzji, co jest równoznaczne   z jego uzgodnieniem.

  Zarządca  drogi  gminnej  nie  zajął  stanowiska  w  terminie  2  tygodni  od  daty
otrzymania  projektu decyzji, co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.
        Informuję,  że  został  zgromadzony  materiał  dowodowy niezbędny  dla  ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Niniejsze  obwieszczenie  zamieszcza  się  na  okres  14  dni:   licząc  od  dnia
25.05.2018 r. do dnia 07.06.2018 r.   

   W terminie 5 dni tj.  do dnia 12.06.2018  r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w  Staszowie,  ul.  Opatowska  31  (  pokój  nr  216  )  można  zapoznać  się  z  zamierzeniami
inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski.

  Po  tym  terminie  sprawa  zostanie  rozpatrzona  w  oparciu  o  posiadane  dowody
i materiały.
               Wgląd w akta jest nieobowiązkowy.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Alina Kuszła
Z-ca Kierownika
Wydziału Inwestycji i Planowania 
Przestrzennego

Osoba prowadząca sprawę:                                                                                                                               
Elżbieta Janczarek tel. 158648327


	OBWIESZCZENIE
	Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
	zawiadamiam strony postępowania,


