OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA
Nr NU.6733.7.2022.LK
z dnia 18.08.2022 r.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 – tekst jednolity) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 tekst jednolity)
zawiadamiam
że w dniu 18.08.2022 r., w związku z pismem z dnia 16.08.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu
17.08.2022 r.), wycofującym wniosek z dnia 30.06.2022 r., złożony w dniu 04.07.2022 r., uzupełniony w dniu
20.07.2022 r. przez Pana Jerzego Zemła, przedstawiciela Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego „JUR-GAZ” Jerzy
Zemła z siedzibą Wanaty, ul. Warszawska 20, 42-260 Kamienica Polska, działającego w imieniu Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, została wydana
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego usytuowanego w Myszkowie przy ul.
Paderewskiego”,
przyłącze przebiega przez działki oznaczone nr ewid.: 1034 i 1013/28 – zlokalizowane w Myszkowie na odcinku
od ul. Włodowskiej do ul. Plac Sportowy, w obrębie ewidencyjnym Mrzygłód.
Zgodnie z art. 105 § 2 k.p.a. organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to
strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest
to sprzeczne z interesem społecznym.
Uznając, że zostały spełnione przesłanki warunkujące możliwość umorzenia postępowania administracyjnego,
orzeczono jak w sentencji.
Na decyzję w sprawie umorzenia postępowania stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Częstochowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Myszkowa
w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta pok. 211 II p. i pozostają do wglądu w godzinach pracy Urzędu.

Z up, Burmistrza
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