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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.), w związku z art. 53
ust. l ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., póz. 503)

zawiaditminm

iż, w dniu 3I.08.2022r. po rozpatrzeniu postanowienia znak: SKO*Go/420-W.M./M16/22
z dnia 1.07.2022 r., oraz wniosku z dnia 15.06.2022 r. Pani Karoliny Piotrowskiej - Burmistrza
Drezdenka z siecEz. ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko reprezentowanej przez Palna Wojciecha
Dymek zam. ul. Pomorska l, 66-530 Drezdenko zostaio wszczęte postępowanie aclrninistrucyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie dwóch szczelnych zbiorników «ft mecmtości delde o poiemności doj0_ni |<axdj
na działkach Qjirew!d._75/l i 75/2 obręb Gos%c^nowo«imiinn Drezdenko.

Stosownie eto treści art. 10 § l ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strona
może brać czynny udział w każdym stadium postępowania^ a przed wydaniem decyzji
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz; zgłoszonych żądań. Każde
podanie w sprawie powinno być podpisane i zawierać imi<?» nazwisko oraz adres osoby

je składającej lub pełną nazwę instytucji czy osoby prawnej z podaniem Jej siedziby,

Wniosek inwestora wraz z załącznikiem mapowym znajduje się do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24, pokój nr 201.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym na^piło
publiczne obwieszczenie.
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/, tablica oghszen Urzędu Msejshiego w Dobiegntewie
2, fablicai ogfoszeń Urzędu Miejskiego w Drezdenka
3. strona www. hlp. dobiegwew.pi, zakładka: płanowwne przesifzeme, po^akladkcc oghszema
4, sfrow myw,bi{?,cirtv^etiko.pl. zakładka: phnowanie przesirzenne, pocfzctkfctclka: oghszenia
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Wywieszono nu tablicy ogłoszeń:

Idjęta z l^'(cy oghszen:

Spof'z(}^zUu: Alicja Król


