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o
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GMINY GLINOJECK

in decyzji o lokalizacji inwestycji celu public/nego na części dzialki nr 125 oraz na
aziolknen 153, 175, 271, 250 polozonycn w miejscowości Nowy Garmin„ gmina
Glinojeck na działkach nr 11111, 152 nolożonycl. w miejscowości Stary Garwnz, gmina
1, nnieek; na .lzinlkael. nr 12, 34, 52, 62 polożonyel. w mieiscnwo. '
gminu

w)

wm,

Glinnjeck dla mwcslycll polegująctj na budowie rurnciągu knblowegn «„ 40 z kxbleln
świxllnwuduwym (rury typu mm; mu i HDPE onll - rury nalonowe).

Dzialajac na podslnwie all. 49 umowy , ama 14 czerwca I960r. Kndeks puslępowaniu
admllllslracyjncgc (I i. Dz. u 1. 2017 r.. pn! 1257) min an. 53 usl,
ustawy z dnia
27 malca 1003 i. o planowaniu i zngospoilnmwnnm prlcslnennym (! j Dz U. z 2017 r„
poz. 11173 ze zm.) znwiadaminm, 11: po prAepmwad/cniu pcslępuwunia adminislracyjnegc
wszczętego na wniosek ORANGE POLSKA S.A. Aleje Jernwlimskie 160, 02 *JŻÓ ersuwa
11 mucnm. której występuje Pełnomocnik Pon (il7egor7 Tndeuv Klllllcuk
„Um 'KIJM" llelugi
Telckomn kacyulofhleklr'icmc 7 slcdnllą o (tmlszcrewie pu.) „1 Mlynarsk J 9. os 7 400
rieellenow w dniu 01.09.2017 r zosialo wydal-la dccyqa o Inkzlllzagi lnweslycy ecln
kablem
publlcznego pniegaląca na: budowie rurnciągll koblowego o 40
światlowndowym (rur) typu HDPE om i HDPE oui) * rury osłonowe) na cze dzialki
nr 125 oraz na dzialkacl. 163, 175, 271. 280 pnlnżonych w mieiscownści Nowy Gamal-z.
gmina Glinojeck. nn dzinlknck nr 11111, 1112 pulużiluych w miej owo
Stary Gurwxn,
gminu Glinojeck; na dzialkacn nrlZ. 34. 52, oz polozonyel. w miejscowości Wkrn.
gmina Glinojeck
1

Informuje ;. i», , „eee-ią decyzji . dukumeulilcją splawy mozna mpozlluć ię w Urzędzie
Miasta i Gminy Glinojeck. ul. Płocka 12. 06-450 Glinojeck. pokoi m 5. w godzinach pracy
llr/ędu

[a dmc publicmcgu

nghlS/cnid pr/yjmujr. sie; dllen'

1.1

0230181

,

7godnle an w KFA ulwlildomlenic uwaza nie za dokonane po uplywie eziernesm dni
od dnia publlcznego ogloszenia

Bumlisln Mim

miny Glinojeck

Kapel,» nek.

