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Wizna, dnia 04.08.2020 r.18430 Wizna
GP.6733.2.2020
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Wizna z siedzibą: pl. kpt.
Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn: Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania
budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej, budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna.
W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem dotyczącym tej sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, pokój
nr 8 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Uwagi i wnioski w tej sprawie można
składać pod podanym wyżej adresem.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez:
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wizna, wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna i wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw Męczki.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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