Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul.
Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z
pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz reprezentujący firmę Zespół Usług Projektowych „ZUPIB”
Sp. z o.o., 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji przepompowni ścieków
P-1 Lubajny przy PTGZZ, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 194/18, położonej w obrębie geodezyjnym
Lubajny, gm. Ostróda.
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Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018
r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1,
reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald
Iwaszkiewicz reprezentujący firmę Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” Sp. z o.o., 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ, przewidzianej do realizacji na działce nr
ew. 194/18, położonej w obrębie geodezyjnym Lubajny, gm. Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji
w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok.
315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12 lutego 2020 r.

Data przekazania do publikacji: 12.02.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska
Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 12.02.2020, ostatnia aktualizacja: 12.02.2020, odsłon: 235

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://bip.gminaostroda.pl/
Adres tego artykułu to:
http://bip.gminaostroda.pl/news/8437/obwieszczenie-wojta-gminy-ostroda-zawiadamiajace-ze-na-wni
osek-gminy-ostroda-z-siedziba-w-ostrodzie-ul-jana-iii-sobieskiego-1-reprezentowanj-przez-wojta-gminy-ostroda-boguslawa-fijasa-w-imieniu-ktorej-z-pelnomocnictwa-ystepuje-pan-romuald-iwaszkiewicz-reprezentujacy-firme-zespol-uslug-projektowch-zupib-sp-z-oo-10-145-olsztyn-ul-morska-10a-zostalo-wszczete-postepowanie-aministracyjne-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publiczego-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-modernizacji-przepopowni-sciekow-p-1-lubajny-przy-ptgzz-przewidzianej-do-reaizacji-na-dzialce-nr-ew-19418-polozonej-w-obrebie-geodezyjnym-lubajny-gm-ostroda

