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Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2012 r.
Mirosław Jagodziński
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2012 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.),
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Pana Jakuba Paczkowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Michała Romana Pełnomocnika
Zarządu, działającego z pełnomocnictwa Pana Rafała Czyżewskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Orzech
Wiceprezesa Zarządu, ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na
nieruchomości oznaczonej nr ew. 114/2 obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra
Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie
kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp.
649 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) ww.
nieruchomości stanowią teren zamknięty.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w
wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w godzinach pracy Urzędu 8:00 – 15:00 oraz
uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego
zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
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