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Dębnica Kaszubska, dnia 26 września 2019 r.

a. OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
b. WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze
zmianami),
zawiadamia się,
że w dniu 3 września 2019 roku zostało wszczęte na wniosek:

Pawła Hrybyka
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska
(działki nr 4/33, 137, 202).
Działki objęte postępowaniem:
- obręb Gałęzów: działki nr 4/33, 137, 202
W związku z powyższym informuję, właścicieli, zarządców i
użytkowników terenów przyległych, że w terminie 14 dni od daty publicznego
ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska (p. nr 19, I
piętro) – strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem, uzyskać
wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i uwagi dotyczące
niniejszego postępowania.
Stosownie do treści z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
/-/ Z up. Wójta Gminy
Agnieszka Żukowska
Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości poprzez:
- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska:
http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, przy ul. ks. Antoniego Kani 16 a;
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa: Gałęzów.

Zastępca Wójta Gminy

