OBWIESZCZENIE NR 7/2017
WÓJTA GMINY POZEZDRZE
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n.
"Mazurska Pętla Rowerowa" w zakresie projektowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz ścieżek
rowerowych biegnących poza działką drogową na terenie oznaczonym nr ewidencyjnymi 2/2, 387/1, 369/7,
382/12, 450, 369/4, 31 w obrębie Pozezdrze, gm. Pozezdrze.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 2 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, dalej jako k.p.a)
zawiadamiam
strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pozezdrzu,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
- na tablicach ogłoszeń sołectwa Pozezdrze,
że w dniu 4 sierpnia 2017 r. do Urzędu Gminy w Pozezdrzu wpłynął wniosek Pana Jakuba Słoneckiego
działającego z pełnomocnictwa Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa"
w zakresie projektowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz ścieżek rowerowych biegnących poza
działką drogową na terenie oznaczonym nr ewidencyjnymi 2/2, 387/1, 369/7, 382/12, 450, 369/4, 31, obręb
Pozezdrze, gmina Pozezdrze i w dniu 24 sierpnia 2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w tej sprawie.
W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.1.1.2017), strony mogą zapoznać się
w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610
Pozezdrze, pokój 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 28 sierpnia 2017 r.
Pouczenie:
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 §
2 k.p.a.).
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