OBWIESZCZENIE NR GK6733.43.2020
WÓJTA GMINY SICIENKO
z dnia 21 września 2020 r.
o wydanych postanowieniach
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
zawiadamiam że projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany
zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na terenie
działek nr 227/3 i 143 obręb ewidencyjny Sicienko, gm. Sicienko, został uzgodniony przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w sprawach melioracji, postanowienie
z dnia 04.09.2020 r., znak:BD.ZPU.1.611.1489.2020 (wpływ 09.09.2020 r.). Natomiast Starosta Bydgoski
w sprawach ochrony gruntów rolnych uzgodnił przedmiotowy projekt decyzji w trybie art. 53 ust.5 wyżej
cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, że w przypadku
niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminach wskazanych w przepisach w/w ustawy od dnia
doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane, (tzw. milcząca zgoda). Zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informujemy również, że stawiennictwo nie jest obowiązkowe. Możliwość przeglądania akt
i wypowiedzenia się strony w sprawie zebranego materiału dowodowego jest uprawnieniem strony
postępowania administracyjnego i nie jest obowiązkowe. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w
Sicienku i są dostępne w godzinach pracy urzędu. Ponadto informujemy, że interesanci będą przyjmowani
w godzinach pracy Urzędu w warunkach ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych
w Rozdziale 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 697).
Z up. Wójta
mgr Radosław Kempinski
Zastępca Wójta
Z up. Wójta
mgr Radosław Kempinski
Zastępca Wójta

Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: www.bip.sicienko.pl
2. Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG w Sicienku.
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Sicienko.
4. a/a.
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