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RGK.6733.3.2020

OBWIESZCZENIE
WOITA GMINY MOCHOWO

z dnia 13 lipc a 2020 roku

o zebtaniu wszystkich materi ałów i dowodów
(udostępniono na stronie internetowej www.mochowo.pl,

tablicY ogłoszeńUrzędu Gminy w Mochowie i w m. Łukoszyn, Bozewo Nowe, Bożewo,Cieślin,
Zółtow o, Zur aw in, Kapuśniki, Rokicie, Malanówko, Osiek, Żur aw inek, Malanowo Stare)

Zgodnie z aft.53 ust. 1 ustawy z dnia27 rnarca2003 r. o planoluaniu i zagospodarozuanirt

PrrestrzennYm (Dz. U. z 2020 t., poz. 293), w związku z art.'],0 § 1 ustawy z dnia 14 czetwca
1960 t. Kodeks postgporuania administracyjnego (Dz, U. z 2020 r., poz.256 z późn. zrn.)
zawiadamiarn, iŻ zostaŁy wydane postanowieńa uzgadniające projekt decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu public zrtego na realizację przedsięw zięcia polegająceg o na budoluie
sieci ruodociągouej na terenie gminy Mocholuo - dz. nr elu. 26, 27, 28, 29 i 30 obręb geodezyjny
ŁukoszYn, dz. nr eru. 37, 64, 65, 68 i 70 obręb geodezyjny Bozetlo No70e, dz. nr eu. 62/1 obręb
geofuzyjny BoŻeuo, dz, nr eru, 107/2 obręb geodezyjny Cieślin, dz. nr ezu.100, 101, 103 i 104 obręb
geodezyjny ŻÓłtoruo, dz, nr elu. 4, 7/3, 10, 77 i 7g/2 obręb geodezyjny Żuraluin, dz. nr e7t1, 16, 17/7,
17/2, 17/4, 19/1, 34/4, 34/5, 34/8, 34/9, 35, 42, 45 i 46 obręb geodłzyjny Kapuśniki, dz. nr ettl. 103,
115/3 i 202 obręb geodezyjny Rokicie, dz. nr e70, 1, 2, 3, 132/1, 132/2, 167, 169/1 i 169/2 obręb
geodezYjny Malanfuuko, dz. nr eru. 123, 124, 126/1, 126/2 i 126/3 obręb geodezyjny Osiek, dz. nr ertl.
10, 12/10, 12/15, 12/16 i 12/20 obręb geodezyjny Żurauinek, dz. nr etu. 90/4 i 360 obręb geodezyjny
Malllnouo Stare, gm, Mocholuo.

JednoczeŚnie informuję, iż zgrornadzona została całość materiałów i dokumentów
niezbędnych do wydania decyzji. W związku z powyższym przed wydaniem
Przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całością zgrornadzonych
akt w Prowadzonej sprawie, wypowiedzieć się co do zebtanych dowodów i materiałów otaz
zgłoszonych żądań.

Z materiałem dowodowym mozna zapoznać się siedzibie lJrzędu Gminy
w Mochowie, Mochowo, ul. Sierpecka 2, w pokoju nr 1,5, w godzinach pracy LJrzędu
(PoniedziałeĘ środa - piątek od7.O0 do 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00), w terminie 7 dni
od daĘ Publikacji niniejszego obwieszczenia. Po Ęm terminie zostanie wydane stosowne
rozsttzygnięcie.
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