Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki

Raczki, 14.08.2018 r.

GKO.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raczki
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,
iż na wniosek Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki przyjętego dnia 14.08.2018r.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla przedsięwzięcia:
Przebudowę drogi gminnej nr 102386B przez wieś Sidory
zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. :
w obrębie RABALINA na działkach nr 18, 68/1;
w obrębie SIDORY na działkach nr 3/1, 4, 5/1, 10/1, 13/1, 16/1, 18/1, 19/1, 21/1, 24/1, 27.
28, 30/1, 31/5, 31/6, 31/8, 31/10, 33/1, 34/3, 34/5, 36/1, 37/1, 39/1, 40/1, 42/1, 43/1, 45/3,
46/1, 51/1, 52/1, 53, 54, 55, 56, 58/3, 58/7, 59/1, 59/4, 62/3, 63/3, 66/3, 67/1, 70/1, 75/1, 78/1,
79/3, 81/1, 82/1, 85/1, 86/5, 87/9, 87/11, 88/3, 87/7, 88/5, 91/1, 94/1, 97/1, 100/1, 103/1,
106/1, 108, 109/3, 219, 220, 215.
Wyjaśniam, iż ww. działki objęte wnioskiem położone są na terenie, gdzie brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na tryb postępowania
w związku z brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wniosek
nie może być załatwiony w trybie określonym w art. 36 Kpa. Zostanie on rozpatrzony po
zebraniu pełnego materiału dowodowego i zapewnieniu czynnego udziału wszystkim stronom
postępowania oraz po stosownych uzgodnieniach projektu decyzji z organami, o których
mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonymi materiałami, uzyskaniem wyjaśnień, a także składania pisemnie lub ustnie
zastrzeżeń i wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy w terminie do 28.08.2018r.
(włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój nr 2,
tel. 87 568 64 14 - w dniach i godzinach pracy urzędu. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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