
OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Łubnice 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

  

 Wójt Gminy Łubnice na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 29 stycznia 2014 

r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 

„Rozbudowa istniejącego cmentarza parafialnego zlokalizowanego na działce nr ew. 519 

oraz nr 518/1 w Gacach Słupieckich wraz utwardzeniem parkingu dla samochodów 

osobowych, budową wewnętrznej drogi dojazdowej, ogrodzenia, obiektów sakralnych 

związanych z ceremonią pochówku, przy zachowaniu strefy ochronnej o szerokości 50 m 

na działkach nr ew. 517/1, 517/2, 505/2, 505/1, 516/1, 516/2, 504/2, 515/1, 503/2, 503/1, 

506/1, 506/2, 518/2, 433/4, 433/3, 425/2, 433/5, 433/6 i 541 w Gacach Słupieckich oraz na 

działkach nr ew. 364, 365, 277/1, 277/2, 271, 270, 267, 264/1, 264/2, 260, 261, 257, 254, 

248, 245 i 318 w Zofiówce gm. Łubnice”.  

W/w decyzja została wydana na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zofiówce, 

Zofiówka 19, 28-232 Łubnice. 

 Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Łubnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące 

się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 

Administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach 

organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak 

stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

  

 


