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Będzin, 2018-10-29
(il).6540,005,2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZINSKIEGO
Zgodnie art. 10 5
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)
I

Starosta Będziński
zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
administracyjnej zatwierdzającej „Projekt robot geologicznych dla potrzeb budowy sieci
gazowej średniego ciśnienia wraz z 3 szt. przyłączy gazu do budynków wielorodzinnych
zlokalizowanych w Będzinie. ul. Marii Konopnickiej 19, 21 i ul. Stanisława Kępy 95;
dz. nr 92/15. 92/31 106/2, 92/17. 92/34, 85, 92/50, 92/38 obr. Grodziec" powiat będziński.
inc-wodztwo śląskie.
W myśl zapisów art. 80 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
górnicze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz 2126 z późn. zm.) stronami postępowania
(› zatwierdzenie projektu robót geologicznych są Właściciele (użytkownicy wieczyści)
nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
i

Mąiąc nu uwasz przepis art. [0 Kodeksu pustępuwania administracyjnego
stanowiącego. ze organ administracji państwowej ubowiązanyjest zapewnić stronie czynny
udzial w każdym stadium postępowania. a przed wydaniem decyzji umożliwić jęi
wypowiedzenie się co da zebranych dowodów i muterialo'w informuję, że z calaścią
dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni
od (laty znpoznania się z niniejszym obwieszczeniem, w siedzibie lutejszego Starostwa,
ul. Kranc/ciagu 17, pokaff [03 _ I piętra W przypadku chęci osobistego przybycia uprzejmie
proszę (» uzgodnienie terminu pod numcrcm telefonu 32 778 78 22 oraz 32 368 ()7 75.
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