Kaczory, dnia 20 września 2021 r.
GP.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kaczory
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
zawiadamiam
o wydaniu w dniu 20.09.2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.4.2021 dla inwestycji pod nazwą:
„BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KACZORY – RZADKOWO ETAP II”
na terenie działek o numerach ewidencyjnych 87, 97/4, 97/3, 98, 101/1, 102/2, 107, 108/7, 109,
113, 114 i 115 w obrębie Równopole oraz 75, 68/2, 69, 70/4, 70/3, 71/3, 72/4, 72/6, 518, 517/1,
73/1, 74/4, 74/3 i 62 w obrębie Rzadkowo, gmina Kaczory.
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na
ww. inwestycję zostało wszczęte na wniosek Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, przy
ul. Dworcowej 22, 64-810 Kaczory, w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:15 – 15:15.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty
jej publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kaczory oraz sołectw Rzadkowo i Równopole, na okres 14 dni.
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