Obwieszczenie BUA 6733.06.1.2012 z dnia 15.10.2012 r.

BUA 6733.06.1.2012

Nowe Warpno, dnia 15.10.2012 r.
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10§1, art. 49 oraz
art.81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 nr
98, poz, 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15.10.2012 r., po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Andrzeja Małolepszego zam. przy ul. Zalewowej 7b,
72 – 605 Świnoujście, działającego z upoważnienia Burmistrza Nowego Warpna, została wydana
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej ścieków bytowych, wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa wodociągu wraz ze
stacją hydroforową w miejscowości Brzózki, gmina Nowe Warpno, zlokalizowanej na działkach
drogowych o numerach geodezyjnych: 344 dr ( droga wojewódzka nr 114 ), 134 dr, 174 dr, 179 dr,
353 dr, oraz na pozostałych działkach o numerach geodezyjnych: 91/5, 91/6, 91/11, 171/10, 107,
296/2, 297, 298/2, 299/3, 301/1, 321/4, 326/2, 326/3, 327/1, 329, 331/1, 332, 333/1, 334, 338,
340/1, 340/9, 340/10, 340/11, 341/3, 341/4, 349/6, 349/24, 349/32, 351/2, 354/1, 354/12, 355,
356/1, 358, 359, 360/1, 362, 363, 365/3, 365/5, 365/6, 368, 379, 380/3, 380/5, 396/1,
403/1, 404/2, położonych w miejscowości Brzózki, w Gminie Nowe Warpno.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Szczecinie Wały Chrobrego 4 za pośrednictwem Burmistrza Nowego Warpna w terminie 14 dni od
dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie
(art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Ww. decyzja wraz z aktami sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie pl.
Zwycięstwa 1, pok. Nr 2.
Przyjęcia interesantów: w poniedziałek od 800 do 1600, wtorek-piątek od 730 do 1530,
tel. 91- 312-96-60 wew. 14.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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