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

Burmistrz Dobiegniewa zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaoia
admmisti-aCTJnego admmistracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz> 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. l

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2022 r., póz.

503) zawiadamia, że projekt decyzji o ustaleniu iokaUzacjt mwestycji celu publicznego dla

przedsięwzięcia poiegającego na. zagospodarowaniu placu (skweru) na działce o nr ewid. 368

^ obręb Drezdenko, miasto Brezdenko, został uzgodniony z:

l) Burinistrzem.DrezdeiB.ka - w zakresie do obszarów przyległych do pasa drogowego;

2) Mmtetrem Środowiska i KIhnatja - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin
i wód podziemnych;

l 3) Staj^sta_Strzele<;kQ-|)rezdeHęckJ - w odniesieniu do- udokuo-ientowaoych złóż kopalin
\'S'.v,,-,-. " 1 w0^ podziemnych;

l ^ 4) Marszałkiem Województwa Lubusldeso Deoartoment JR^I^
l j.Rozwoju Wsi - w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;
^

5) RegioaaInYm Zarządem Go8Bodarki_^edtt^^^^ - w odmesiemu do

przedsięwzięć wymagających uzyskama pozwolema wodnoprawnego, do wydania którego
organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodaej albo Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

Inwestor Gmina Drezdenko ul. Warszawska l, 66-539 Drezdenko

Stosownie do treści art. i O § l ww. ustawy informuje się o możliwości zapozaaiwa się
ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 Śni od
dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

iS

l- Z aktami sprawy można się zapoznać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie przy ul Obrońców Pokoju 24 (pokój 201, ł piętro, tel. 95 7488156). Pisma
w sprawie, należy przedkładać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Ponadto iaformuje się, iż zapoznanie się z akłarai sprawy nie. jest obowiązkiem, ale prawem
strony, Nieskorzystanie z przysługującego stronie prawa nie wstrzymuje wydania przedmiotowej decyzji.

l Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpito publiczne
obwieszczenie.
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