
OBWIESZCZENIE 

Starosty Opatowskiego 

z dnia 16. 05. 2014 r. 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę i 
nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku 
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., 
c.o., pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i 

instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 3 pkt 20, art. 28 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia 
na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku oświatowego - Zespołu Szkół w Lipniku 
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod. - kan., c.o., pomp ciepła, 
instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji i instalacji elektrycznych) oraz 
termomodernizacji obejmującej ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje działkę nr ew. 353 położoną w obrębie 
ewidencyjnym Lipnik, gm. Lipnik i realizowane będzie według indywidualnego projektu 
budowlanego. 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z 
materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w 
Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Sienkiewicza 
17 (I piętro, pokój nr 112, tel. 797-994-728, w godzinach pracy Starostwa). 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w dniu 16.05.2014 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie (1 piętro), ul 
Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, w budynku Urzędu Gminy Lipnik, na tablicy ogłoszeń w 
miejscowości Lipnik oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www. 
opatow.eobip.pl - przez okres 14 dni , 
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