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Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania 

danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: www.bip.drzewica.pl. 

Drzewica, dnia 24 listopada 2021 roku 
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OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

Burmistrz Drzewicy działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 wraz z późniejszymi zmianami),  

w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że zostało 

wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Drzewica, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan 

Jan Jaciubek, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego działki nr ewid. 

37 arkusz 5 położonej w obrębie Drzewica dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii 

elektroenergetycznej nN (0,4 kV) oświetlenia drogowego. 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim  

w Drzewicy z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia. 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 09.12.2021 r. 

 

 

 

Z up. Burmistrza Drzewicy 

 

mgr inż. Jarosław Bomba 
KIEROWNIK REFERATU GKBI 

 

 

 

Obwieszczenie zamieszczono: 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

3. A/a 

 

 
 


