STAROSTA OTWOCKI
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
AB.6740.910.2017.MR

Otwock 2019.06.05

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku,
poz. 1202) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Zawiadamiam
o wydaniu Decyzji nr 1191/2017 z dnia 2 października 2017 r. zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej: linii kablowej
średniego napięcia 15 kV oraz złącza kablowego średniego napięcia na działkach nr ew. 46
w obrębie 190, nr ew. 45/27, 45/13, 45/14, 45/15, 45/16, 45/17, 45/18, 45/19, 45/21, 45/22, 45/23,
w obrębie 190, nr ew. 38/1, 38/10, 38/11, 38/12, 38/13, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/14, w obrębie 192,
nr ew. 82/22 w obrębie 193, nr ew. 41, 42 w obrębie 188, nr ew. 59 w obrębie 187 w Otwocku.
Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać
się z treścią w/w decyzji w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15-16.00,
śr., pt. 8.15-15.30) w Wydziale Architektury i Budownictwa w Otwocku (ul. Komunardów 10,
pokój nr 14, tel. 0-22-788-15-34 w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski
i zastrzeżenia.
Od w/w decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Wojewody Mazowieckiego
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu
przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli
ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może
wskazać takiego pełnomocnika. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie
lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną
jako upoważnioną do odbioru pism. 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 niewskazania pełnomocnika do doręczeń
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Ponadto zgodnie z art. 49b §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 §1 lub art. 49a ww. ustawy
o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał
decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania
wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonej
we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia
w taki sposób i w takiej formie.

