
 Gniezno, 09.04.2021 r. 
 

GR.6733.004.2021 
  

OBWIESZCZENIE 
 
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), 

zawiadamiam, 
 

że dnia 9 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 8/2021, znak GR.6733.004.2021, o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej PVC DN 200 mm na części 

działki o nr ewid. 162 w miejscowości Zdziechowa, gmina Gniezno.  

 W związku z powyższym informujemy, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele                          

i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Gniezno, 

pokój nr 19 w godzinach urzędowania.  

 Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem 

Wójta Gminy Gniezno, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia 

pozostałych stron o jej wydaniu.  

 Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.                 

z 2020 r. poz. 256), zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie w Urzędzie Gminy Gniezno, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy 

ogłoszeń we wsi Zdziechowa.  

 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania.             

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Gniezno oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 

ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia 

odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania decyzja podlega 

wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania. 

 
 

Wójt Gminy Gniezno 
     Maria Suplicka 

 
 
Miejsce rozmieszczenia: 
 
1. Tablica ogłoszeń we wsi Zdziechowa (sołtys wsi), 
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gniezno, 
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gniezno, 
4.  a/a 

 
 
 
Sprawę prowadzi Robert Błoch, pok. 19, tel. 061 424 57 57 


