
Swarzędz, dnia 13.03.2015 r.  
Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu

Nr sprawy:

RAU.6733.11.2015-3

Obwieszczenie

Zgodnie  z  art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu  przestrzennym  (  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  199)
zawiadamiam,  jako  strony  postępowania,  że  na  wniosek  z dnia  04.03.2015  r.
uzupełniony w dniu 11.03.2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  inwestycji  polegającej  na
przebudowie linii kablowej SN 15 na terenie działek nr geod. 100/2, 221/34, 331/1,
331/2, 353/1 w miejscowości Kobylnica, ul. Szkolna.

W  związku  z  powyższym  informuję  o  uprawnieniach  wszystkich  stron  tego
postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

.............................................
          podpis i pieczęć imienna

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 

Sprawę prowadzi
      Agnieszka Dopierała

      Informacji udziela:
      Ewa Ziembińska-Schulz
      tel. 61 65-10-718, stanowisko nr 3
      Biuro Obsługi Interesanta
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