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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Biesiekierz

Stosownie do:
- art. 53 ust.1 w związku z art. 4 ust.2 pkt 1, art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80 poz.717  z późn. zm.)

- zawiadamiam -

o  wszczęciu  postępowania  w  sprawie  zmiany  ostatecznej  decyzji  o  ustaleniu 
lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  Nr UG.Or.III.B-7331/108/19/2010  z dnia  
14-10-2010 r. wydanej  dla  Regionalnych  Wodociągów i  Kanalizacji  Spółka z o.o., 
78-200 Białogard, ul. Ustronie Miejskie 1, dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej PE de 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości 
Biesiekierz, gmina Biesiekierz, w granicach działek nr, nr 59/3, 59/7, 59/4, 59/13, 
59/14, 61, 317, 450, 318/2, 242/7, 242/6, 242/10, 243/2, 244/7, 244/6, 244/5, 244/3,  
245/2, 447, 247/4,  247/3, 249,  250, 251,  252/2, 253/3,  253/2, 303/5,  333/2, 448,  
242/19, 247/1 położonych w obrębie Biesiekierz.

Z  uwagi  na  zmianę  warunków  ogólnych  i  technicznych  przyłączenia  do  sieci 
wodociągowo – kanalizacyjnej zmianie ulegnie nazwa rodzaju inwestycji  – zapis: „budowa 
sieci wodociągowej PE de 110 mm wraz z przyłączami w miejscowości Biesiekierz, gmina 
Biesiekierz” zostanie zastąpiony zapisem: „budowa sieci wodociągowej PE de 90, 110 mm 
wraz z przyłączami w miejscowości Biesiekierz, gmina Biesiekierz”, z uwagi na dokonanie 
podziału działki nr 251 zapis: „251” zostanie zastąpiony zapisem: „251/4, 251/6”.

Jednocześnie  zawiadamia  się,  że  na  podstawie  art.  10  Kodeksu  postępowania 
administracyjnego,  strony  mogą  brać  czynny  udział  w  każdym  stadium  postępowania, 
a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów, materiałów 
oraz zgłoszonych żądań.

Z  aktami  sprawy  można  zapoznać  się  w  Urzędzie  Gminy  w  Biesiekierzu, 
76-039  Biesiekierz  103,  pokój  nr  26  lub  27,  w  ciągu  siedmiu  dni  od  daty  otrzymania 
niniejszego zawiadomienia.

Po  tym  terminie  decyzja  zostanie  podjęta  w  oparciu  o  posiadane  dokumenty 
i materiały 
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