
Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Nasz znak: RiU.6733.6.2019                
Nowy Targ, dnia: 12 sierpnia 2019r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie  z  art.  10  §  1,  art.  49  ustawy  z  dnia  10  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, że
na wniosek złożony przez :

P. Wioletę Kuraś reprezentującej Bluu Textile Services Wioleta Kuraś 
ul. Ceramiczna 10,   34-400 Nowy Targ, 
P. Stanisława Fica reprezentującego Firmę Ficpol Stanisław Fic 

w dniu 8  sierpnia 2019r.  została  wydana decyzja  Nr 226 znak:  RiU.6733.6.2019 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia:

- budowa sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia  

do  realizacji  w  Nowym  Targu  przy  ul.  Ludźmierskiej  i  ul.  Ceramicznej  w  granicach  inwestycji
określonych  na  części  działek  nr  ewid.  10091/1,  19629/1,  10129/2,  10128/2,  9937/6,  10131/1,
10131/14,  10236,  10232/48,  10232/35,  10232/32,  10232/33,  10232/30,  10232/41,  10232/20,
10232/37, 10232/21.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, strony mogą
zapoznać  się  z  wydaną  decyzją  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  w Wydziale
Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1,
pokój nr 231 w godzinach urzędowania: poniedziałek od 730 do 1600, od wtorku do czwartku od 730-1530

w piątek od 730-1500.

Od  ww.  decyzji  stronom  służy  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych
stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia
o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa)

Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami
tel.  (18) 26-11-269 e-mail: umnt@nowytarg.pl pokój Nr 231, II piętro
fax. (18) 26-11-239 www.nowytarg.pl

mailto:umnt@nowytarg.pl


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
tel.  (18) 26-11-269 e-mail: umnt@nowytarg.pl pokój Nr 231, II piętro
fax. (18) 26-11-239 www.nowytarg.pl

mailto:umnt@nowytarg.pl

