
Naruszewo, dnia 14.04.2008 roku 

 

Nr 7331/ CP-1 /08                                                                                                                                                                               

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
 

Działając na podstawie art. 61 § 1 i  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 

zm.) 

 
z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu postępowania  administracyjnego z urzędu   
w sprawie dotyczącej:   
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy 
przewodu tłocznego do transportu ścieków oczyszczonych z mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 8/5 do rowu 
melioracyjnego na działce o nr ewid. 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na 
trasie przewodu tłocznego oraz budowy przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku 
dworu na działce nr ewid. 3/39 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo  gmina 
Naruszewo. Budowę przewodu tłocznego planuje się na działkach o nr ewid.: 8/5, 8/6, 
7/3, 3/38, 3/37, 3/10, 2/3, 1/39; natomiast budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na 
działkach: 3/39, 7/3, 8/6 i 8/5. 

Pouczenie: 

Na podstawie art. 10 § 1 kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. Skorzystanie z powyŜszego prawa powinno 

nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w godzinach pracy 

urzędu, tj. od godz. 8.00 do 16.00 w pokoju nr 4. 

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo                    

z przyczyn niezaleŜnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                            

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o kaŜdej zmianie 

swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie 

pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
Otrzymuj ą: 
1. Adresat (z załącznikami) 
2. Inwestor – Gmina Naruszewo 

                  Naruszewo 19A 
                  09-152 Naruszewo 

3.  Sołtys wsi Troski – Wróblewo  
4.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNA” Wróblewo,  
5.  Właściciele gruntów – strony postępowania: (zgodnie z wykazem w aktach sprawy) 
 

 

 

 

 



Naruszewo, dnia 14.04.2008 roku 

Nr 7331/ CP – 1 /2/08 
                                                                                                        

OBWIESZCZENIE 
 WÓJTA  GMINY  NARUSZEWO 

 
 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                                
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt 
Gminy Naruszewo zawiadamia, Ŝe dnia 4 kwietnia 2008 roku  zostało wszczęte z urzędu 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego polegającej na: 
budowie przewodu tłocznego do transportu ścieków oczyszczonych z mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 8/5 do 
rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na 
trasie przewodu tłocznego oraz budowy przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku 
dworu na działce nr ewid. 3/39 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo  gmina 
Naruszewo. Budowę przewodu tłocznego planuje się po działkach o nr ewid.: 8/5, 8/6, 
7/3, 3/38, 2/3, 1/39; natomiast budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej po działkach: 
3/39, 7/3, 8/6 i 8/5. 

Z materiałami w powyŜszej sprawie moŜna zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy                         
w Naruszewie, pokój nr 4, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600. 

Sprawę prowadzi: insp. ds. planowania przestrzennego Teresa Krawczewska 
 tel. 023 / 663-10-18. 
 

 

Otrzymuj ą:  
1. Inwestor –  Gmina Naruszewo 

2. Sołtys wsi Troski – Wróblewo   
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNA Wróblewo 
 

Zamieszczona: 
4. Tablica ogłoszeń U. Gminy  
5. BIP Urzędu Gminy 
6. a/a 
 
 
 
 
 
 

 


