Wojt GmlnySicienko

Sicienko, dnia 28.05.2013r.
Nasz znak: IR 6733.20.2013.KP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647)
zawiadamiam o wydanych postanowieniac/t
dotycz^cych uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany
zagospodarowania terenu polegaj^cej na budowie sieci wodoci^gowej na terenie dzialek nr 38/21, 60,
283/19 w miejscowosci Kruszyn, w obr?bie Kruszyn, gm. Sicienko
przez:

- Kujawsko - Pomorski Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych we Wloclawku, postanowienie znak: T
7323/BTN/0512/2013 Z dnia 21.05.2013r. (wpfyw do tut. organu w dnm 23.05.20Br.)

- Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa, postanow
znak: OS- VI.673.466.2013 z dnia 20.05.2013r. (wpfy^v do tut. orgam, w dmu 27.05.20l3r.)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postfpowariia administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U . z 2013 r., poz. 267) zawiadomienie uwaza si? za dokonane po uplywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia.
Jednoczesnie dzialajqc na podstawie art. 10 § 1 wyzej cytowanej ustawy - Kodeks post?powania
administracyjnego, Wojt Gminy Sicienko informuje o mozliwosci - przed wydaniem decyzji,
wypowiedzenia si? co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych z^dari w przedmiotowej
sprawie, w ci^gu cztemastu dni od dnia publicznego ogloszenia.
Informujemy rowniez, ze stawiennictwo nie jest obowiqzkowe. Mozliwosc przegl^dania akt
i
wypowiedzenia si? strony w sprawie zebranego materialu dowodowego jest uprawnieniem strony
post?powania administracyjnego i nie jest obowi^zkowe.
Akta sprawy znajduj^ si? w Urz?dzie Gminy w Sicienku, pokoj nr 8 i s^ dost?pne w godzinach pracy
urz?du tj. w poniedziatek, srod?, czwartek w godz. od 7" do 15*", we wtorek od godz. 8°° do godz.
17°°, wpicjtekod godz. 7 » do godz. 14*.
Wojta
(fcrtfl Kluska

Rozdzielnik:
1. Tablica informacyjna w tut. Urz?dzie Gminy oraz na stronie intemetowej:
www.bip.sicienko.pi
2. Referat Inwestycji i Rozwoju UG Sicienko.
3. Tablica ogloszeii solectwa Kruszyn.
4. a/a.

