
BURMISTRZ MIASTA 
©Slubia-Dobrzynia 

Woj. t<ui»w»Ko-pomorskie Golub-Dobrzyń, dnia 16.01.2020 r. 

WI.6733.1.2019 
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 
z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o wydaniu decyzji nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie spinki 
istniejących rurociągów wodociągowych w ulicy Dworcowej i ulicy PTTK rurociągiem z rur PE 
0 160 mm w części położonej na działkach o nr geodezyjnych 15/18, 24, 25, 31/7, 51, 64 obręb 
1 Miasta Golubia-Dobrzynia wszczęte na wniosek z dnia 12.11.2019 r. (data wpływu do tut. 
Urzędu 13.11.2019 r.), uzupełniony w dniu 29,11.2019 r., złożony przez Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Mostowa 8B, 87-400 Golub-
Dobrzyń, reprezentowany przez Pana Piotra Sipaka. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym 
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.. 

Załącznik; 
- Decyzja Nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r. 

U S T IR Z 

Mańi&t M^tkoimki 
Burmistrz MiastaJGolubia-Dobrzynia 

Sprawę prowadzi: Referent Iwona Wrzesińska 
tek: 56 683 54 10, wew. 13, e-mail: iwrzesinska@golub-dobrzyn.pl c Zatwierdziła: Kierownik WI Anna Czarnecka 
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BURMISTRZ MIASTA 
@Qlubia-Dobrzynia 

m - kujawsko-pomorskie Golub-Dobrzyń, dnia 16.01.2020 r. 

WI.6733.1.2019 

DECYZJA NR 1/2020 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej: K.p.a. 

umarzam 

w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie spinki istniejących rurociągów 

wodociągowych w ulicy Dworcowej i ulicy PTTK rurociągiem z rur PE 0 160 mm w części 

położonej na działkach o nr geodezyjnych 15/18, 24, 25, 31/7, 51, 64 obręb 1 Miasta Gołubia-

Dobrzynia wszczęte na wniosek z dnia 12.11.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 

13.11.2019 r.), uzupełniony w dniu 29.11.2019 r., złożony przez Miejski Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Mostowa 8B, 87-400 Golub-Dobrzyń, 

reprezentowany przez Pana Piotra Sipaka. 

UZASADNIENIE 

Dnia 12.11.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.11.2019 r.) Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Mostowa 8B, 87-400 Golub-

Dobrzyń, reprezentowany przez Pana Piotra Sipaka, złożył wniosek o wydanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie spinki istniejących 

rurociągów wodociągowych w ulicy Dworcowej i ulicy PTTK rurociągiem z rur PE 

0 160 mm w części położonej na działkach o nr geodezyjnych 15/18, 24, 25, 31/7, 51, 64 

obręb 1 Miasta Gołubia-Dobrzynia. 

W dniu 14.01.2020 r. wnioskodawca wycofał ww. wniosek z powodu braku zgody 

właściciela działki nr 51 na przejście przez działkę rurociągiem wodociągowym. W związku 

z tym dalsze postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe. 

Na podstawie art. 105 § 1 K.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało 

się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję 

o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 



POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza 

Miasta Golubia-Dobrzynia w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Stosownie do art. 127 a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, 

stronie przysługuje prawo zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który 

wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna, co oznacza, że strona pozbawia się możliwości odwołania do organu 

wyższego stopnia oraz sądu. 

Sporządzono w 8 egzemplarzach. 
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca 
2. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 

ul. Plac 1000-iecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 
3. Powiat Golubsko-Dobrzyński, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 11, 87-400 Golub-Dobrzyń 
5. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń 
6. Pozostałe strony postępowania według rozdzielnika 
7. A/a 

Sprawę prowadzi: Referent Iwona Wrzesińska 
tel. (56) 683 54 10 wew. 13; e-mail: iwrzesinska@golub-dobrzyn.pl 
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