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O B W I E 8 Z C Z E N I E

Na podstawie art 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pianowaniu
i zagospodarowaniu przestrz.eany.m (t.j. Dz. U. z 2022 r., póz. 503) oraz art 49 ustawy

z dnia. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r..,

póz. 735 ze zm.). Burmistrz Dobiegniewa

zawiadamia

o wydaniu w dniu 11.07.2022 r. decyzji o ustaleniu lo.kalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej

"^ ft. na terenie działek o nr ewid.:

391/1, 390/2, 365/1, 364/1, 363/2, 339/1, 316/1, 315/2, 315/3. 350
obrgb Zagórze, .gmina Drezdenko.

Inwestor: Gmina Drezdenko ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko

Jednocześnie informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
aa podstawie art. 127 i .129 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.) służy strome odwołanie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, za moim
pośrednictwem. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę

i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to
żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja wraz z załącznikiem graficznym znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Dobiegniewie mieszczącym się przy ul. Obrońców Pokoju 24 (pokój 201, l piętro,
łd. 95 7488156).

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