
BURMISTRZ MIASTA 
Golubia-Dobrzynia , 

woj. kujawsko-pomorskie Golub-Dobrzyń, dnia 27.04.2021 r. 
Wl.6733.1.2021 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2020 r., poz. 293 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16.03.2021 r. (data 
wpływu do tut. Urzędu 16.03.2021 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, 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 24, 25, 31/7, 31/21, 31/22, 15/18, 50 obręb 1 Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w każdym stadium postępowania 
administracyjnego strony mogą składać ewentualne wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się 
z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie, od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu, w Wydziale Infrastruktury, pokój nr 9,1 piętro. 

Według art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie swego adresu, w przeciwnym razie doręczenie pisma pod dotychczasowy adres 
ma skutek prawny. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa). 

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