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Obwieszczenie
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. Z 2015 r., poz. 199)
zawiadamiam
że w dniu 13.03.2017r. zakończone zostało postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Tadeusz Płodzika
reprezentującego firmę „Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Usługowe EWA”, ul. Jana Pawła II 3, 11-130
Orneta działającego z upoważnienia Gminy Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo i wydana została
decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Braniewie przy ul.
Królewieckiej obejmującego działkę geodezyjną o nr 99/9 obręb 2.

Rodzaj inwestycji: budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Żeromskiego
do przejazdu kolejowego w stronę Młoteczna.
Materiały w powyższej sprawie znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa pok. Nr 24
w godz. 8

00

do 1500. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Braniewa w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.
Na podstawie art. 41, 44 w związku z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, pouczam, iż
strony, ich przedstawiciele oraz pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej
zmianie swojego adresu. W sytuacji zaniechania tego obowiązku, to w myśl przepisu art. 41 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny, to jest doręczenie będzie uznane
za dokonane.
Ponadto na podstawie art. 40 § 4 i § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, pouczam iż strona
zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy
zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania
pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zgodnie z art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna
posiadająca zdolność do czynności prawnych.

