
REZYDENT MIAST/, 
ZGIERZA 

Zgierz, dnia 13 sierpnia 2019 r. 
UG. 6733.43.2019.SK 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że: 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 
polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji 
w Zgierzu w ul. Sudeckiej i ul. Karpackiej na dz. nr ewid. 885/24, 885/27, 885/38, 885/39 
obręb 140, prowadzonej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Łodzi reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Kozikowskiego 

w dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Miasta Zgierza wydał decyzję nr 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 
16 95-100 Zgierz , II p. pok. 224, w godzinach pracy Urzędu. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm. - wyciąg): 

Art. 53 ust. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony 
zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na 
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. - wyciąg): 

Art. 49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych 
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego 
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej 
miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. §2. Zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, 
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 129. §2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. 

POUCZENIE: 


