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Wągrowiec,

dnia 27.02.2018 r.

IGP.6733.2.2018.BD

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz zgodnie

z art. 51ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) wszczyna

się postępowanie

administracyjne na wniosek:
Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100

Wągrowiec

w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
celu publicznego
miejscowości

połegającej

na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w

Potulice.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 203 obręb Żelice, oraz
na

działce

nr 5

obręb

Nowe Brzeźno, gmina

Potulice gmina

Wągrowiec,

oraz na

działce

nr ewid. 27

obręb

Budzyń.

W związku z powyższym, w

Urzędzie

Gminy w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej 22,

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - pokój nr 205,
z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy, zebranymi

można zapoznawać się

materiałami

i dowodami

oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Niniejsze obwieszczenie zostaje doręczone i publicznie ogłoszone poprzez
zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w Sołectwie, na terenie
którego planuje się lokalizację inwestycji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wywieszono dnia ............ ........ .
Zdjęto dnia .. „.„.....• „ „ „ „ „ „ „ „.
Otrzymujil'
1.
Sołtys Sołectwa Żeh~, w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń - 2 egz.
2.
Sołtys Sołectwa Potulice, w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń- 2 egz.
3. Sołtys Sołectwa Brzeżno Nowe, w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń - 2 egz.
4.
Urząd Gminy Wągrowiec· tablica ogłoszeń.
S.
Urząd Gminy Budzyń - tablica ogłoszeń.

6.

A/a.

Egzemplarz obwieszczenia z potwierdzonym terminem wywieszenia obwieszczenia
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej • pokój nr 205.

~--

należy zwrócić

do

Urzędu

Gminy Wągrowiec •

