
OBWIESZCZENIE NR 20/2020 
WÓJTA GMINY POZEZDRZE 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
zamierzenia p.n. budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z dwoma 

przyłączami gazowym PE 25 mm na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 401, obręb Pozezdrze, gmina 
Pozezdrze 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 2 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., 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 26 czerwca 2020 r.  wpłynął wniosek Pani Anny Grodkiewicz reprezentującej Biuro Projektów 
„NOW-EKO” Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn działającej z pełnomocnictwa Inwestora 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział 
Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zamierzenia p.n. budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz 
z dwoma przyłączami gazowymi PE 25 mm na działce oznaczonej nr ewidencyjnymi 401, obręb Pozezdrze, 
gmina Pozezdrze. 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.6.2020.RPK) 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 10 lipca 2020 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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