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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. 
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OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji 

 

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 na wniosek 

Gminy Drzewica, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Magdalena Katana PELDOM  

Sp. z o. o., została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego działek nr ewid. 

1744/1, 1745/1, 1745/2, 1747/2 arkusz 7 oraz części działek nr ewid. 549/8, 586/1 arkusz 7 

położonych w obrębie Zakościele dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 

0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Drzewica ul. Jana Kilińskiego, gmina Drzewica. 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia, 

strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Drzewicy z treścią decyzji, aktami sprawy, uzyskać 

wyjaśnienia w sprawie oraz składać odwołania. 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 11.01.2022 r. 
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Obwieszczenie zamieszczono: 

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drzewicy 

3. A/a 

 

 
 


