WGS.6733.18.2016
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Mogilna
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 778
z późn. zm.),
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
o
o
o

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie z dnia 08 sierpnia 2016 r., znak:
ZDP.11.5444.164.2016;
Starostę Mogileńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.; znak: OS.673.220.2016;
Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku z dnia 05 sierpnia 2016 r.; znak: 7323/BTI/0747/2015;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej
nn 0,4 kV wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w granicach działek nr ew.:67, 65, 32,
61/2, 58/1, 56/17, 61/1, 56/15, 56/14, 56/9, 57/9, 57/13, 64, 62, 57/8, 56/10, 55/4, 53, 56/6, 52/4,
51, 17/1, 56/4, 54, 19, 18, 20, 16, 15, 47, 48, 66/3, 66/2, 66/1, 56/16 62 i 52/3 obręb 0018
Kamionek gm. Mogilno..
W związku z powyższym strony mają prawo w terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią ww. postanowień, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej) 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. Stosownie do art. 10 § 1 Kpa po upływie określonego terminu
w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie
telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-318 55 35 lub 052 – 318 55 36.
rh

Otrzymują :
–
wg rozdzielnika
–
a/a

