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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Mogilna
z dnia 30 listopada 2016

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z
późn. zm.)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek: Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Witosa
6a, 88-300 Mogilno, reprezentowanego przez Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas
ul. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na rozbudowie osiedlowej sieci
ciepłowniczej (od węzła grupowego przy ulicy Jana Pawła II do projektowanego węzła
cieplnego, w miejscu istniejącej kotłowni gazowej przy ul. Dworcowej 3a), przebudowie
istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej (od węzła grupowego przy ul. Kasprowicza do węzła
grupowego przy ul. Jana Pawła II), zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul.
Dworcowej 3a z kotłowni gazowej na grupowy węzeł cieplny i jego częściowej rozbiórce
wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych, w granicach działek nr ew.: 509/6,
508/1, 508/8, 503, 444/10, 444/1, 430, 1275, 1679/19, 1679/18, 1679/23, 1679/22, 1679/21,
1679/4, 510/14, 510/13, 523, 177/5, 177/12, 176/3, 175/3, 524/7, 524/8, 1682, 171/13 i 192/4
obręb 0001 Mogilno.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ) strony mogą zapoznać
się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1,
II piętro, pok. 208 w dniach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30
do 15.30. oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od
dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy
– tel. 052-318 55 35 lub 052 – 318 55 36.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
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