BURMISTRZ NOWEGO WARPNA
Plac Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno

Znak: BUA.6730.12.29.z-o.19.KW

Nowe Warpno, dnia 19.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM
DECYZJI

podstawie art. 10 §
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 z późn.
zm.) tutejszy organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z wniosku złożonego w dniu 10.07.2018 roku, przez Pana
Adama Bukowieckiego, zam. Dobra, występującego w imieniu instytucji: Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebież, mającej siedzibę w Zalesiu, pod adresem Zalesie 1, 72-004 Tanowo,
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej z
kruszywa łamanego, położonej na działkach ewidencyjnych nr: 224, 264, 225, 265, 226 i 266 w
obrębie Brzózki, gm. Nowe Warpno; decyzja nie dotyczy odcinka drogi obejmującego działki ewidencyjne
nr: 187 /1 i 186/1 w obrębie Trzebież 5, gm. Police - który musi być realizowany zgodnie z obowiązującym
na tym terenie Planem zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w
Policach z dnia 20 grudnia 2001 roku, w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież).

Na

Strony w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, mają możliwość zapoznania się
z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, Pl. Zwycięstwa 1, w godz. 8.00 15.30. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy mogą również składać pocztą
elektroniczną na adres urzad@nowewarpno.pl lub pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym
Warpnie.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) po upływie
14 dni od dnia obwieszczenia, niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane.
Publiczne obwieszczenie następuje z dniem 19.02.2019 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie oraz udostępnione jest na stronie urzędu:
www.bip.nowewarpno.pl

