
WÓJT GMINY SŁUBICE 
ul. Płocka 32, 09-533 Słubice 
powiat płocki, woj. mazowieckie Słubice, dnia 28 kwietnia 2022 r.

PP.ZP.6733.3.2022

OBWIESZCZENIE 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku
WÓJTA GMINY SŁUBICE

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10§ 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 
28 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
pn.„budowa sieci wodociągowej dla planowanej zabudowy usługowej na działkach 
Nr ewid. 469/2, 485/2 w obrębie geodezyjnym Grzybów i na działce Nr ewid. 144/2 
w obrębie geodezyjnym Jamno w gminie Słubice” na wniosek Pani Emilii Pietrzak 
reprezentowanej przez Pana Huberta Józwiaka

Stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503) projekt niniejszej decyzji został wysłany do 
uzgodnień :

- z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku - uzgodniono postanowieniem z 
dnia 31 marca 2022r. znak sprawy: WA.ZPU.7.522.189.2022.KZ,

- z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie - w przypadku niezajęcia stanowiska 
przez organ uzgadniający w ustawowym terminie od dnia doręczenia wystąpienia 
o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane,
ze Starostą Powiatu Płockiego - w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ 
uzgadniający w ustawowym terminie od dnia doręczenia wystąpienia 
o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane,

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się 
Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice ( pokój nr 10, tel. 24 277 89 40), 
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa 
się za dokonane.
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