
RmTOfc^WffcS Dobiegniew, dnia 11 .10.2022 r.
66-520 Dobiegntew

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Dobiegniewa zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., póz. 2000), w związku z art. 53 ust. l ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pKe$trzennym (Dż. U. z 2022 r.,póz.
503 ze zm.) zawiadamia, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie DBO Rowerowego Placu Zabaw - Pumph-ack
na działce o nr ewid. 200/11 obręb Niegoslaw, gmina Drezdenko, został uzgodniony z:

l) Zarządem Dróg Woiewódatefe - w zakresie do obszarów przyległych do pasa
drogowego;

2) Burmistrzem Drezdenka - w zakresie do obszarów przyległych do pasa drogowego;

3) Retiiunalnym Zarodem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - w sprawach ochrony
gruntów rolnych i Innych oraz melioracji wodnych w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami,

Inwestor: Gmma Drezdenko u!. Warszawska l, 66-530 Drezdenko

Stosownie do treści art. 50 § l ww> ustawy informuje się o możliwości zapoznania się
ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7
dni od dnia doręczeoia niniejszego zawiadomieniia,

Z aktami sprawy można się zapoznać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 (pokój 20L I piętro, tel 95 7488156). Pisma
w sprawie należy przedkładać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Ponadto informuje się^ iż zapoznanie się ź aktami sprawy ni6 jest obowiązkiem, ale
prawem strony. Nieskorzystanie z przyshigującego strome prawa nie wstrzymuje wydania
przedmiotowej decyzji,

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dm o4 dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.

/. tablica oghszeń Urzfdu Miejskiego w Dobiegniecie.

2. tablica ogiosseń Urzędu Męskiego w Drezdenku
3. strona ynpw.bici.dokies^nLw.pi zakłctcOea; planmwme przestrsenne, pocha^hdka: ogłoszenia
4. sirona ^yiy.b^dresdełfka.pl. zalc^dkct: planawanie pnesirzenne, pw^akiadtw: ogioszenia

5, aa

Wy\vieszono na tablicy oghszeń:

&lf'flo s ia?cy ogloszeti:

Sponadziia; Alicja Król


