
Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Nasz znak: RUiGN.I. 6733.1.2019
Nowy Targ, dnia: 13 sierpnia 2019r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie uzupełniające 
o prowadzonym postępowaniu

Zgodnie  z  art.  10  §1,  art.  61  §4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 2018 poz. 2096 z póź. zm. ) oraz  art.  53 ust.  1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2018r.  poz. 1945)
prowadzone jest postępowanie administracyjne:

na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,  Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków,                                                                               
działającej przez pełnomocnika:  P. Stanisława Żmudę, 
ul. Szaflarska 126A/69, 34-400 Nowy Targ

                                              
w sprawie:   ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

-  budowie  odcinka  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia  do  0,5MPa  wraz  z  dwoma
przyłączami gazowymi,

-  na  terenie  położonym  w  Nowym  Targu  przy  ul.  Ludźmierskiej  i ul.  Składowej  w  granicach
inwestycji określonych na działkach nr ewid.  10146/1, 10145/10, 19673, 10145/6, 9937/7, 10131/2,
10227/2 oraz części działek nr ewid. 10227/1, 10131/9, 19672/1, 9937/6. 

W dniu 8 sierpnia 2019r., pełnomocnik wnioskodawcy zmienił powyższy wniosek. 
Zmiana wniosku polega na zmianie granicy terenu objętego wnioskiem  z: określonej na działkach
nr ewid.  10146/1, 10145/10, 19673, 10145/6, 9937/7, 10131/2, 10227/2 oraz części działek nr ewid.
10227/1, 10131/9, 19672/1, 9937/6, na: określonej na działkach nr ewid. 10149/2, 10145/6, 9937/7,
10131/2, 10227/2 oraz części działek nr ewid. 10149/3, 10227/1, 10131/9, 19672/1, 9937/6.

Pozostałe dane we wniosku – bez zmian.

Zainteresowane strony, będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia  mogą  zapoznać  się  z  aktami  sprawy,  uzyskać  wyjaśnienia  w sprawie,
składać  wnioski  i  uwagi  w  Urzędzie  Miasta  w  Nowym  Targu  ul.  Krzywa  1,  Wydział
Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami  II p. pokój nr 231 - w godzinach urzędowania:
w poniedziałek od godz. 730-1600, od wtorku do czwartku od 730-1530, w piątek od 730-1500.

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
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