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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Stosownie do uwarunkowań art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 53 ust. I ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945
ze zm .) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 21 października
2019r.
PROINST AL PPUH ul. Poznańska 9, 65-137 Zielona Góra, działającego na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa przez EWE Energia, ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz
zostały

zgromadzone

materiały

do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

Rozbudowie sieci gazowej

polegającej

na

średniego ciśnienia

na dz. nr 579, 543 w Nowym Miasteczku

Zawiadomienie
postępowania

ogłoszenia,

bądź doręczenie,

administracyjnego

zgodnie z ali. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
uważa się

upływie

za dokonane po

14 dni od dnia publicznego

poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Gminy Nowe Miasteczko

www.nowemiasteczko.pl (BlP) oraz wywieszenie na tablicy

ogłoszeń

w siedzibie

Urzędu

Miejskiego

w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2.
W

zawiązku

czynnego

udziału

powyższym informuję

z
w

każdym

Strony niniejszego

postępowania mogą zapoznać się
się

z aktami sprawy oraz

poniedziałek od 7

do 17

,

od wtorku do czwartku od 7

00

składać

niniejszego obwieszczenia, w
piętro .

Miejskim w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, pokój nr 8, I
00

do

administracyjnego.

i wnioski w tej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania

00

postępowania

jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 § l ustawy z dnia

postępowania

14 czerwca I 960r. - Kodeks

o uprawnieniach wszystkich stron tego

do 15

00

f'
r

Godziny otwarcia

oraz w piątek od 7

00

uwagI

Urzędzie
Urzędu:

do 13

00.

z

...

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie internetowej gminy
www.nowemiasteczko.pl - Biuletyn informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzę du Miejskiego w Nowym
Miasteczku od dnia /5./1.20/9r. do dnia 29.// .20 /9r. włqcznie.

