Burmistrz Świecia
Świecie, dn. 08.10.2021r.

BAGiGG.6733.5.12.2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokali zacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735
z późn. zm.)

BURMISTRZ ŚWIECIA
zawiadamia, że w dniu 08.10.2021r.
na wniosek Pani Hanny Bartnik, reprezentującej firmę pod nazwą: ProjSan – Inżynieria Sanitarna
Bartnik Hanna, ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Świecie, działającej z pełnomocnictwa: Gminy
Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie została wydana decyzja nr 9/2021 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej do działki nr 18/17 w Polskim Konopacie, poprowadzonej na
działkach nr 21, 14, 18/17, obręb Polski Konopat (0015), gmina Świecie.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią wydanej decyzji można
zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pok. nr 5,
w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach
od 730 – 1530, wtorki w godzinach od 730 do 1600 oraz piątki w godzinach od 730 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Świecia
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Budownictwa,
Architektury, Geodezji, Gospodarki
Gruntami i Planowania Przestrzennego
mgr inż. Wiesław Ratkowski
Otrzymują:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu,
2. Elektroniczna tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu,
3. a/a.
Sporządziła: Lidia Rzepkowska
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