WÓJT GMINY RUTKA-TARTAK

Rutka-Tartak, dnia 24 lipca 2017 roku

BKO.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1257)

zawiadamiam
że na wniosek:
Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki
z dnia 21 lipca 2017 r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku z funkcji oświatowej na
funkcję zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby Ośrodka Terapeutycznego w
Smolnikach, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci: zewnętrznej
i wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, studni wierconej, szczelnego
zbiornika na nieczystości ciekłe, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji
elektroenergetycznych, dróg dojazdowych, dróg pożarowych oraz parkingów
na działkach oznaczonych nr geod. 126/1, 126/2, 127/1 i 127/2 położonych w obrębie
geodezyjnym 0028 Smolniki, w gminie Rutka-Tartak.
Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach będzie specjalistycznym zakładem
pielęgnacyjno – opiekuńczym dla osób psychicznie chorych. Misją ośrodka będzie
pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskaniu możliwie największego
zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości życia członków rodziny
chorego.
W ramach przebudowy oraz remontu istniejącego budynku przewiduje się m. in.:
1. termomodernizację całego budynku po szkole podstawowej,
2. zmianę istniejącego dachu wielospadowego na stropodach płaski, ocieplony
warstwą styropianu EPS, wykończonego papą termozgrzewalną oraz warstwą
żwiru,
3. wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
4. wykonanie nowych instalacji grzewczych zasilanych piecem na paliwo stałe o
mocy do 150kW,
5. wykonanie nowej hydroizolacji ścian fundamentowych.
Planowana inwestycja obejmie również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej
poprzez:
1. wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystości płynne o pojemności do 50m 3,
2. wykonanie studni wierconej jako rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w
wodę o głębokości <30m,

3. wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej (wraz z drenażem opaskowym
wokół budynku).
Informuję, że strony postępowania (w rozumieniu art. 28 Kodeksu
postępowania administracyjnego) mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy
Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak w godzinach pracy urzędu (7.30 do
15.30) w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego zawiadomienia poprzez
obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 K.p.a zawiadomienie poprzez obwieszczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z
wnioskiem określającym lokalizację i program inwestycji można zapoznać się w
Urzędzie Gminy Rutka-Tartak (pokój nr 7).

Pouczenie
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności
wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna
posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do
protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być
uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez
przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika,
pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub
urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku
pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może
wskazać takiego pełnomocnika.
Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie
ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest
obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie
niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć
odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone
pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za
pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę
podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi,
jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach
szczególnych. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
• być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo
2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne;
• zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według
określonego wzoru;
• zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera
adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest
adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu
elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym
mowa w art. 391 § 1 pkt 2 (doręczenie pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej), doręczenie pism następuje na adres wskazany w treści podania.
Warunkiem skutecznego żądania doręczania pism środkami komunikacji
elektronicznej jest wskazanie w treści żądania adresu elektronicznego.
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik
postępowania spełni jeden z następujących warunków:
• złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę
podawczą organu administracji publicznej;
• wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi
administracji publicznej adres elektroniczny;
• wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i
wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego
adresu, w tym adresu elektronicznego. W przypadku zaniedbania tego obowiązku
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutki prawne.
Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczania pism
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ administracji publicznej
doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu
elektronicznego.
W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot
publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej
na podstawie 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia
dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub
inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie
jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy. W
takim przypadku uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego
przyjęcia przez adresata.
Strona, dla której treść niniejszego pouczenia budzi wątpliwości może uzyskać
dodatkowe informacje, mające na celu ich wyjaśnienie w siedzibie organu pok. nr 7,
w godzinach 7.30 – 15.30.
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