
BURMISTRZ
Mil-m! Gmin) mim-jed:

Glincjeck, 20.12.2017 1.

BP. 073] 017

Obwieszeze
Burmistrza Miasta i Gminy Glinnjeck

w spr: wsmęci: poslępnwanino wydn e
dee, ji o lokali:) . eelu publieznegodla inweslycji polegającej nl

budowie rurociągu knblowego o 411 z lublem świallnwodowym
(rury typu 1-1an oui i 11an ollu _ rury nsłauoweb nn czę dzialki nr 125

oraz nn dziAlkach 163. 175. 271,281) pulużunych w miejscowości Nowy erwan, gmina
Glinnjeck. na dzialce nr 180, 131 poinionej w miejseowośo 'lmy Gui-wmz, gmin.
Glinojeck; na działkach nr 12, 34, sz, oz poioionyei.w miejscowości Wkn. gmina

Glinnjcck.

Zgodnie z mi (11 51 uallsvky : dnia 14 czerwca 1961) min.. Kodeks postępowania
adminisllacyjnegn lij Dz, 1111 2017 r., poz.. 1257) oraz an. 53 usi. 1 usuwyzdnia 27 muru 2003 r o
planowaniu I zagospodnmwnniu p|u<t|zennym (t.j. uzi u. z 2017 i _ poz 1073 z późn zm]„

Zawiudummm,

ze w dniu 15 112017 i. wplynąi wniosek o wydanie decy7ji celu publicznego dlu planowanej
mwesiyeji polegającej na budowie nnmeingn kablowego „› «i z knblem świallowndnwym (rury
lypu HDPE om i Hmm ono , rury oslunowe) na części dzialki nr 125 ornz nn dzialknch
na, m.. 171.m polozonyeli w miejscowości Nowy G-rwm. gmin: Glinujeck. u: dzialce nr
1110. m pMużonej w ejieowoaei Slary Garwnm gminu Glinojeck; na dl'ulkzch ur 11, 34, 52.
oz pn.nżnn_wh w miejmwoiei wm, gminn ( luujeck, mniej Inwestorem bedzie ORANGE
POLSKA S.A. Aleje .lernmlimskie iw. 01 - 316 Warszawa w imieniu, klówgo Występuje
peinninoenik Pim Grzegorz Tadeusz Klimczak „UTEL—KLIM" Uslugi Telckemuuikacyjno—

ElektrycmezsiedzibąwChruu/Jzewic przy ul Miynmk g.ooeeaoc chanów
z ninieunlnmiw sprawie oinz nes'em wniosku można zapomać eie w sied UrzeduMiasm I Gminy
w Glinojecku (pokoj iu o) w god7inac|1 nnedowznin, w ierminie 7 dni od daty podania niniejszej
lnfamlacjv do publicznej wiadomośc! poprzez:
, mmieucmnie informacji w ninieiynie Informaql Publicznej Unędu Minsiu i Gminy Glllloj=ck
. ogk157en zibie orgnnu prawadxącego przez
umleśw nie na tablicy ogloszen
. przekaz.-mie lufonnacjl :dlyivm wlectwn wkm, Nowy Garwarz . Suny Garwzn. celem podania dn

jowo jnzyjeiy pop-zez umleśzcłklllc nn mbliey ogloszen.

nionnn ji w sposób zwyczajowe przyjeiy w ai

publicznej w domuśm zw

BurmlslnMiasmi ' Glinojeck

&. npczyńskl


