Pabianice, 14.11.2018 r.
OŚ.6124.1.69.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o wyłączeniu gruntów
z produkcji rolniczej
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) zawiadamia się strony
o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej,
położonych na działkach numer ewid. 164/38 oraz 166/1, obręb Wrząca gm. Lutomiersk, stanowiących
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogę dojazdową.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 79 § 1 oraz art. 85 § 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 03.12.2018 r. o godzinie 1000 zostaną przeprowadzone
oględziny na terenie w/w działek w celu sprawdzenia faktycznego sposobu ich użytkowania.
Zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a., informuje się o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy
oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200
Pabianice lub też na piśmie, składając je w Biurze Zarządu Powiatu Punkcie Przyjęcia Korespondencji lub
Referacie Kancelarii Starosty Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200
Pabianice lub też przesyłając je na wyżej podane adresy.
Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej
przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 a k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. 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. 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.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16 listopad 2018r.

Otrzymują:
Z uprzejma prośbą o umieszczenie 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 oraz
potwierdzenie faktu wywieszenia obwieszczenia drogą elektroniczną - epuapem.
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