BURMISTRZ GOŁDAPI
GPO.6730.118.1.2021

Gołdap, 26 sierpnia2021 r.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamia się zgodnie z art.49a, art. 61, par.4 ustawy z 14 czerwca 1960r Kodeks
postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2021, poz. 735/ oraz art.59. ust.1 ustawy z dnia 23
marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. 2021, poz.741 ze
zmianami/, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Pawła
Pawlukanisa z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji
w gminie Gołdap, obrębie ewidencyjnym Jabłońskie, na działce ewidencyjnej oznaczonej
numerem 133/11.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z aktami
sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotu postępowania w terminie 7 dni od
dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 23 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy
Placu Zwycięstwa 14, tel. 087 615 60 40.
Ponieważ w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron,
Burmistrz Gołdapi zawiadamia, że w tej sprawie będzie dokonywać zawiadomień o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego ogłoszenia
wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz przez udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.goldap.pl., w zakładce: Urząd,
Ogłoszenia Wydziałów, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - sprawa numer GPO.6730.118.2021.
Skutkiem tego powyższe zawiadomienia uważane będą za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie i udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o
każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego
obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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