
Mszczonów, dn. 18 maja 2022 roku 

RG.6733.3.2022.SM  

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

zawiadamiające o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem postanowienia 

w sprawie zawieszenia postępowania na wniosek strony w związku z procedurą mającą 

na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

pn. „Budowa sieci gazowej ś/c z rur PE dn 125, 110, 63, 40”, przewidzianej do realizacji na 

działkach nr ew.: 35, 59 położonych w m. Badów Górny gm. Mszczonów; 44, 24/1, 28/6, 

91/5 położonych w m. Kamionka gm. Mszczonów; 47, 56, 73/1 położonych w m. 

Adamówek gm. Mszczonów; 80 położonej w m. Wymysłów gm. Mszczonów. 

 

Zgodnie z art. 49a i art. 49 § 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postepowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm.) dalej KPA, w związku z pismem 

wnioskodawcy z dnia 17.05.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.05.2022r.) zawierającym 

wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c z rur PE dn 125, 110, 63, 

40 w Badowie Górnym, Kamionce, Adamówku, Wymysłowie gmina Mszczonów, zawiadamiam 

strony o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem przez Burmistrza Mszczonowa 

postanowienia o zawieszeniu postępowania na wniosek strony w przedmiotowej sprawie. 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 i 2 KPA informuję, że przysługuje Państwu prawo brania 

czynnego udziału w każdym stadium ww. postępowania oraz wypowiedzenie się co do 

zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt spraw oraz sporządzanie 

z nich notatek, odpisów. Ponadto strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt 

sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione 

ważnym interesem strony. Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, przy Pl. 

Piłsudskiego 1, II piętro, pokój nr 23, w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 

w godzinach 800-1600, lub e-mailowo: urzad.miejski@mszczonow.pl. 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 

Tarnów; Pełnomocnik: Wioleta Grodzicka, ul. Płochocińska 111/111, 03-044 

Warszawa; 

2. Właściciele działek, na których zlokalizowana będzie w/w inwestycja; 

3. Sołtysi Sołectw, na których zlokalizowana będzie w/w inwestycja; 

4. A/a. 
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