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Nowe Warpno, 18. 05. 2011 r.

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy Nowe Warpno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2011r. po przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek STANWAL Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo,
Waldemar Stankiewicz, ul. Ratajczaka 8/2, 71 – 174 Szczecin z upoważnienia Burmistrza Gminy Nowe Warpno została
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż działki gminnej nr 174 w miejscowości Brzózki w gminie Nowe Warpno.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wraz z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty ukazania się
niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1, pok. Nr 2 w godzinach
urzędowania. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 za pośrednictwem Burmistrza Gminy w Nowym Warpnie w terminie 14 dni od dnia jej
obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
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