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RK.G66?33ai?o^M44 Dobiegniew, dnia 08.11.2022 r.

O B \V l ES ZC Z E N l E

Burmistrz Dobiegniewa zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego admmistracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., po?.. 2000), w związku z art. 53 ust. l ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., póz. 503

26 zm.) zawiadamia, że projekt decyzji o ustaleniu tokallzacji mwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch szczelnych zbio,mkó\V.W tń^^tBW^ciekłe
o pojemności do 10 m każdy na dziatkach o nr ewid. 75/1 i 75/2 obrę^<3'óil&zanowo, gmina
Drezdenko, został uzgodniony z:

••• i; -'i^- ^^
l) Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej \v Bydgoszczy

Burmistrzem Drezdenka .. . ...•;-•• • -• ••••;^^'
.. -,; -;,- -r-f',^ nO;JL.'^.

3) Ministrem Klimatu i Środowiska

4) Marszałkiem Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych,
Rybactwa i Rozwoju Wsi

5) Starostą Strzelecko-Drezdenecki

6) Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

Inwestor: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko reprezentowana przez Pana
Wojciecha Dymek zam. ul. Pomorska l, 66-530 Drezdenko

Stosownie do treści art. 10 § l ww. ustawy informuje się o możliwości zapoznania się

ze zgromadzonymi materiałami l wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od

dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można się zapoznać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewle pr2y ul. Obrońców Pokoju 24 (pokój 201, i piętro, teL 95 7488156). Pisma
w sprawie należy przedkładać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Ponadto informuje się, iż zapoznanie się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem, ale prawem
strony. 'Nieskorzystanie z przyshigującego stronie prawa nie wstrzymuje wydania przedmiotowej decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upiywie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie.
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^-KRETARZ GMINY

/. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dohiegnn^wte

2. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dreidenku

3, strona www.bip^objegmew.pi, zagadka: planowanie przfstrsefme, podzaUadkat ogłoszenia

4. strona \yww.bip.drezdenko.pt. zcMadka: plawwame przesfrzenne, podzakladka: ogłoszenia
5. aa

J Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

ii Zdjęto z ictblicy ogłasień:
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