OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polanowa

o zakończeniu postępowania oraz o wydanych
postanowieniach w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie:
- art. 53 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945),
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późn. zm.)

-zawiadamiam–
- że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i wydano postanowienie uzgadniające projekt decyzji dla przedsięwzięcia
polegającego na: „budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią
gazową, termomodernizacji budynku, wymiany pokrycia dachowego, stolarki okiennej i
drzwiowej, remontu opaski i wejść do budynku, wymiany daszków nad wejściami, instalacji
odgromowej, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, budowy instalacji ciepłej
wody użytkowej oraz elektrycznych, przebudowy istniejącego źródła ciepła z kotłowni
węglowej na kotłownię gazową, budowy zewnętrznego zbiornika gazu na działce nr 145,
obr. 4 m. Polanów”. Prowadzone na wniosek: Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul.

Małopolska 47, 70-515 Szczecin, reprezentowanej przez Panią Beatę Starzyńską.

- w dniu 25.11.2019 r. wpłynęło postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków uzgadniające projekt decyzji znak: ZArch.K.5151.59.2019.KB z dnia
21.11.2019 r.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w.
wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny
udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona
ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo
to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy
zapoznać się można od godz. 7 30 do 15 30 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
tel. (0-94) 3481058
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