ßUKM1STRZ GMINY I MJASTA
NOWE M1ASTECZKO

Nowe Miasteczko, dnia 28 pai dziernika 2021r.

Nasz znak: IGKiSS.6733.7.2021.AdW

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Zgodnie zart. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

0

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.

U. z 2021r. poz. 741 ze zm.)
zawiadamiam strony

post~powania

ze na wniosek, kt6ry wplyn,!l do tutejszego Urz«du Miejskiego w dniu 13 pai dziernika 202lr. Pana Michala
Czajkowskiego, Prezesa Zarz'ldu PVE lO 1 Sp; z o.

0. ,

ul. Sniadeckich 21 , 85-011 Bydgoszcz zostalo wszcz«te

post«powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji

0

ustaleniu Iokalizacji inwestycji ce lu publicznego dIa

inwestycji polegaj'lcej na:

budowie 12 podziemnych zespolow linii kablowych SN,
skladaj~cych si~

z - do 3 osobnych kabli kazdy zespol

na dz. nr ew. 148/1,227,150/1, 230

obr~b

Podbrzezie Gorne, Gmina KozuchOw

Samorz'ldowe Kolegium Odwolawcze w ZieIonej G6rze wyznaczylo Burmistrza Gminy i Miasta Nowe
Miasteczko jako organ wlasciwy do przeprowadzenia w/w post«powania.
Zawiadomienie b'ldi dor«czenie, zgodnie zart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post«powania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735), uwaZa si« za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia, poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie

internetowej

gminy Nowe Miasteczko

www.nowemiasteczko.plorazwywieszenienatablicyogloszeiJ.wsiedzibie Urz«du Miejskiego w Nowym
Miasteczku oraz Kozuchowie.
W zawi'lzku z powyzszym informujy

0

uprawnieniach wszystkich stron tego postt(powania do czynnego

udziaru w kazdym jego stadium, co wynika z przepis6w art. lO ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
post«powania administracyjnego.
Strony niniejszego post«powania mog'! zapoznac si« z aktami sprawy oraz skladac uwagi i wnioski w tej
sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania si« niniejszego obwieszczenia, w Urz«dzie Miejskim w Nowym
Miasteczku, ul. Rynek 2, pok6j nr 8, 1 pi«tro. Godziny otwarcia Urz«du: w poniedzialki od 7 00 do 17 00 , od wtorku
do czwartku od 7 00 do 15

00

oraz w pi'ltek od 7 00 do 13

00.

Niniejsze obwieszczenie zoslaj e podane do publicznej wiadomosci przez zawiadomienie na slronie inlernelowej gminy www.nowemiasleczko.pl • Biulelyn
Informacji Publicznej od dnia 28.10.202 Ir. do dnia 11.11.202Ir. wlqcznie oraz wy wieszenie na lablicy ogloszen Urzrdu Miejskiego w Nowym Miasleczku oraz
Koiuchowie.

