
Obwieszczenie
 w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego nr PK.6730.35.2011 z dnia 27.01.2012r. 

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) 
oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późń. 
zm.) podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu w dniu 11.07.2012r. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji  o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla   inwestycji polegającej na  „Budowie kanalizacji  sanitarnej tranzytowej Zagwiździe-
Stare Budkowice” w gminie Murów na działkach nr: 823/2, 835, 823/1, 838, 762/1, 337/2, 761/3 – k.m. 3 obręb Zagwiździu, działce nr: 
761 – k.m. 4, obręb Zagwiździe,  działkach nr: 499/104,  809/104 (lokalizacja pompowni), 547/76, 506/13 – k.m. 2 obręb Stare Budkowice, 
działkach nr: 664/155, 622/97, 912/75, 506/13, 544/164, 545/164, 968/128, 116, 118,  724/126,125, 688/122, 689/122, 127, 180, 325/227, 
324/227, 334/233, 331/233, 976/230, 977/230, 131,219, 218, 217, 968/128, 238, 746/237,  705/212 (lokalizacja pompowni) -  k.m. 4, obręb 
Stare Budkowice, na działkach nr: 482/64, 485/40, 496/41, 488/41, 50, 879/150 – k.m. 5, obręb Stare Budkowice, na działkach nr:  262, 265, 
252/57, 82/15, 202/29, 189/54, 182/4, 177/52, 209/47, 253/55   –  k.m. 6, obręb Stare Budkowice i działkach nr: 1470/249, 1471/249, 1472/249,  
121/72 (lokalizacja pompowni) – k.m. 8,  obręb Stare Budkowice. Projekt trasy tranzytu znajduje się na stronie internetowej www.murow.pl – 
BIP-u w zakładce Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne- bez zmian, zmieniły się jedynie nr działek w związku z modernizacją ewidencji 
gruntów i budynków.

Równocześnie  informuję,  że  każda  ze  stron  ma  prawo wglądu do akt  sprawy oraz  składania  uwag i  wniosków w wyżej  wymienionym 
postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, w pokoju Nr 16 w terminie 14 dni od daty 
ukazania się niniejszego obwieszczenia

Obwieszczenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Murowie oraz w miejscowościach Zagwiździe i Stare 
Budkowice
Murów, dnia 11 lipca 2012                                                                                                                                       Wójt Gminy Murów
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                                                        Andrzej Puławski

http://www.murow.pl/



