BURMISTRZ GMINY l ML\STA
NOWE MIASTECZKO

Nowe Miasteczko, dnia 23 listopada 2021 r.

Nasz znak: IGKiSŚ.6733.7.2021.AdW

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Stosownie do
postępowania

uwarunkowań

art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j . Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze
zm.) zawiadamiam strony
Miejskiego w dniu 13

postępowania, że

października

na wniosek, który

2021r. Pana

Michała

wpłynął

do tutejszego

Czajkowskiego, Prezesa

Zarządu

Urzędu

PVE 101

Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz

zostały

zgromadzone

materiały

do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegającej

na:

budowie 12 podziemnych zespołów linii kablowych SN,
składających się

każdy zespół

z - do 3 osobnych kabli

na dz. nr ew. 148/1,227,150/1,230 obręb Podbrzezie Górne, Gmina Kożuchów
Samorządowe

Kolegium

Nowe Miasteczko jako organ
Zawiadomienie
postępowania
ogłoszenia,

Odwoławcze

właściwy

bądź doręczenie,

administracyjnego

w Zielonej Górze

wyznaczyło

do przeprowadzenia w/w

Burmistrza Gminy i Miasta

postępowania.

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

uważa się

za dokonane po

upływie

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 oraz Kożuchowie.
W

zawiązku

czynnego

udziału

powyższym informuję

z
w

każdym

14 czerwca 1960r. - Kodeks
Strony niniejszego

o uprawnieniach wszystkich stron tego

postępowania

administracyjnego.

postępowania mogą zapoznać się

się

z aktami sprawy oraz

do 17

00,

od wtorku do czwartku od 7 00 do 15

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej

wiadomości

składać

niniejszego obwieszczenia, w

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

do

jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia

i wnioski w tej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania
poniedziałek od 7

postępowania

piętro.
00

Godziny otwarcia

uwagI

Urzędzie
Urzędu:

oraz w piątek od 7 00 do 13 00 .
e~ ? I-': " " "r p,.

przez zawiadomienie na stronie int rnetowej gminy

w ww.nowemiasteczko.pl-Biule tynInformacjiPublicznejUrzęduMiejskiegowNowymMiasteczkuoddni23. 11.2021r. do

dnia 07. 12.2021r. włącznie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu

Miejskiego w Nowym Miasteczku oraz Kożuchowie.

