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Zawiadomienie 

Zgodnie z art. 53 ust. 1, art . 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j . )  oraz 
art. 10, art. 49, art. 49a,  art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.2021.735  )  zawiadamia 
się, że  na wniosek Inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla terenu  działek o nr ewid. 
433/1, 433/2  położonych przy ul.  Słowackiego w Sandomierzu, dotyczące 
zagospodarowania terenu w/w nieruchomości,  dla inwestycji  pod nazwą jak 
we wniosku:  

„budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pełną infrastrukturą 
techniczną” Informuję, że zamierzenie inwestycyjne przedstawione w 
projekcie decyzji  o warunkach zabudowy zostało uzgodnione pozytywnie, 
postanowieniem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Delegatura w Sandomierzu znak: DS.N.UR.5151.66.2021 z dn.  28.07.2021r.,  
data wpływu: 28.07.2021r.  
 
Na powyższe postanowienie wniesienie zażalenia przysługuje wyłącznie 
Inwestorowi, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o Planowaniu i  
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j . ).  

Strony mogą w terminie czternastu dni od daty niniejszego zawiadomienia 
zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, ul.  Opatowska 1 z 
zamierzeniami inwestora – z całością zebranego materiału dowodowego oraz 
złożyć ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.  Po tym terminie sprawa zostanie 
rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i  materiały.  
 
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 
 
Zgodnie z art. 41 § 1 i  2 KPA strony oraz ich przedstawiciele i  pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji  o każdej zmianie swojego 
adresu.  
W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie korespondencji  pod 
dotychczasowy adres ma skutek prawny. 
 
Załącznik :  
postanowienie  Świętokrzysk iego Wojewódzk iego Kon serwatora Zabytk ów Delegatura  w 
Sandomierzu  znak:  DS .N .UR.5151 .66. 202 1 z  dn .  28.0 7.20 21r .  
 
Otrzy mu ją :  
1.  st rony p o st ępowan ia  administ racyjn ego  
2.  a/a .  

 


