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Rutka-Tartak, dnia 09 sierpnia 2017 r.

BKO.6733.4.2017

ZAWIADOMIENI E

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
za w i a d a m i a m
że zostały zebrane dowody i materiały w toczącym się postępowaniu, na wniosek
Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki złożony w dniu 21 lipca
2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmiana sposobu użytkowania
istniejącego 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, zewnętrznych i
wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, dróg dojazdowych, dróg pożarowych
oraz parkingów na działkach nr ew. 126/1, 126/2, 127/1, 127/2 w obrębie 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).
POUCZENIE
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. strony
postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w powyższej
sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów w Urzędzie Gminy RutkaTartak (pokój nr 7) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie siedmiu
dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia, tut. organ po upływie
wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w
aktach ww. sprawy.
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