WÓJT GMINY Ś WIDWIN

Świdwin, dnia 08.05.20 18 r.

Plac Konstytucji 3-90 Maja 1

78-300 Ś W I D W I N

BZP.6733.2.201 8
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŚWID WIN
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 * 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post ępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
zawiadamiam
że zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spó łki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Krucza 4/16, 00-537
Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Po łczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
reprezentowanej przez pe łnomocnika Biuro Projektowo-Usługowe Elżbieta Serwatka-Bunio
ul. Czeremchowa 25, 75-634 Koszalin, z dnia 6.04.2018 r. (data wp ływu do tut. Urzędu 10.04.2018 r.)
postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj ącej na:
„Budowie sieci gazowej śr/c PE 63 o długości około 640 m" dla terenu cz ęści działek nr 445, 758,
75717 i 757/17 obręb Świdwinek gm. Świdwin.
Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsi ęwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy
Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin, pokoje nr 48 i 62 w godzinach pracy urz ędu,
w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuj ę więc o uprawnieniach
wszystkich stron post ępowania wynikaj ących z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz mo żliwości składania uwag, zastrzeżeń
i wniosków.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo ści przez zamieszczenie
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie B łP Urzędu Gminy Swidwin:
htt://ug.swidwin.ibip.pl/public/ oraz przez wywieszenie na tablicy og łoszeń: Urząd Gminy
w Swidwinie, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Swidwinek.
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Sporządził: Grzegorz Koro!

