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OBWIESZCZENIE
WOITA GMINY MOCHOWO

z dnia 16 lute go 2021 roku
o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów

(udostępniono na stronie www. mochowo. pl, tablicy o gŁoszeń U r zędu Gminy
w Mochowie, w m. Łukoszyn, Łukoszyno Biki, Bożewo Nowe, Bozewo, Dobrzenice Małe,

Mochowo - dnia 1"6 lutego 2021, r.)

Zgodńe z aft,53ust. 1 ustaw y z dńa 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodnrowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2020 t. poz. 293 z późn. zm.), w związku z aft, 10 § 1" ustawy z dnia
1,4 czerwca 1960 r. Kodeks postępozuania administracyjnego (Dr. U. z 2020 r, poz. 256
z późn. zm.) zawiadamiam, iż zostaŁy zebtane wszystkie dowody i materiały niezbędne do
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesĘcji celu publicznego na reahzaĄę
ptzedsięwzięcia polegającego t.:ra,,Przebudowie mostu nr |NI310011,09 złl m. Bożewo w ciqgu
drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo lDrąz z drogami dojazdozaymi: na dziąłkach
nr elp, 20, 35 ul m, Łukoszyb na dziąłce nr ew. 118 w m. Łukoszyno Biki, na działkach
flr ela, 162,73 ul m, Bożewo Nozłe, na działkach nr ew, 42, 43 w m, Bożevoo| ną działkach
nr eu), 39, 28, 16, 60 7p m, Dobrzenice Małe, na działce nr eu). 1302 w m, Mochowo,
gm, Mochozao".' W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z całością
zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów otaz zgJoszonych żądań.

Z materiałem dowodowym mozna zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
w Mochowie, ul. Sierpecka 2 w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek,
środa - piątek od 7:00 do ],5:00, we wtorek od 8:00 do 16:00), w terminie 7 dru od daty
publikacji niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie zostanie wydane stosowne rczstrzygńęcie.


