Urząd Miejski w Białej Piskiej
Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska
tel. +48 87 424 13 50, faks +48 87 424 13 51
e-mail: um@bialapiska.pl, www.bialapiska.eu

Biała Piska, 17.11.2021 r.
znak sprawy:

PBI.6730.81.2021

OBWIESZCZENIE
O WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW O UZGODNIENIE
PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 49a oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do
1 MW – Drygały B na części działki o numerze geodezyjnym 381 w obrębie ewidencyjnym
Drygały, gmina Biała Piska”, zgodnie z art. 60, ust. 1 w związku z art. 53, ust. 4, pkt 6 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 z późn. zm.), wystąpił z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
do:
• Starosty Piskiego - w zakresie spraw ochrony gruntów rolnych,
• Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie- w zakresie melioracji wodnych.
Zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy można się zapoznać
w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej
Piskiej w pokoju nr 9 pon. – wt, 700-1500, śr. 830-1630, czw. – pt. 700-1500 (tel. 87 424 13 63).
W związku z powyższym proszę o pisemne wniesienie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń
w powyższej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•
•
•

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Białej Piskiej: www.bialapiska.pl,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25,
na tablicy ogłoszeń w miejscowości Drygały.

Data podania do publicznej wiadomości: 19.11.2021 r.
BURMISTRZ
/-/ BEATA SOKOŁOWSKA

Obwieszczenie było wywieszone w miejscu zwyczajowo przyjętym ……………….……...…………………..………………………….
w dniach od ..…………………………….. 2021 r.
……………………………….
(data i podpis)

do ..…………………………….. 2021 r.

