Łasin, dnia 27 czerwca 2022 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
ŁASIN
IBG. 6733.1.14.2022
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735.), w myśl art. 53 ust. 1
Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2022 poz. 503)
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
zawiadamia,
że w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie
linii kablowej średniego napięcia 15kV- skablowanie linii głównej SN-15kV GPZ Łasin –
Szynwałd wraz z odgałęzieniami w miejscowości Kozłowo i Krzywka na działkach
nr: 16/1, 44/1, 87, 91/2, 92/1, 92/2, 97, 107 obręb Kozłowo i działki nr: 3, 13 obręb Święte,
gmina Łasin.
został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735.) strony postępowania administracyjnego
mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
mają możliwość wypowiedzenia się, co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz
zgłaszanych żądań.
Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny
lub obowiązek.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia
obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie,
składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin ul. Radzyńska nr 2,
w pok. nr 3 w godzinach urzędowania.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 wyżej wymienionej ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,
polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w tym
do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
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