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Choszczno, dnia l grudnia 2016 r.

Znak sprawy: IBPP.6733.20.8.2014.2016.MP

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. póz. 778 ze zm.)
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr: 20/2014 znak: IBPP.6733.20.5.2014.2015.MP z dnia 26 stycznia 2015 r. dla
inwestycji polegającej na:
wymianie sieci gazowej niskieeo ciśnienia DN150/100 stal w ul. Mateiki w Choszcznie na
polietylenowy gazociąe dysfrybucyiny aiskieso ciśnienia PE100 dn 160/90 na dziatkach o nr
ewid.: 167/1,184/3,161/3,138/1, 75/1,139/9,124/1, 87/1 położonych w obrębie 3 m. Choszczna.
w zakresie:
zmiany nazwy inwestycji:
z zapisu

„wymianie sieci gazowe! niskiego ciśnienia DN150/100 stal wul. Mateiki w Choszcznie na
polietylenowy gazociąg dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE100 du. 160/90 na działkach
onrewid.: 167/1, 184/3, 161/3, 138/1,75/1, 139/9. 124/1, 87/1
położonych w obrębie 3 m. Choszczna."
na zapis:

obudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN160/90 PE100 na działkach o nr ewid.: 167/1^184/3,
161/3, 138/1, 75/1, 139/9, 124/1, 87/1 położonych w obrębie 3 m. Choszczna."
zmiany pkt l
z zapisu:
l. Ustalenia dotyczące rodzaju i zakresu inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej -" inwestycja

liniowa: wymiana sieci gazowej niskiego ciśnienia DN150/100 stal w ul. Matejki w Choszcznie na
polietylenowy gazociąg dystrybucyjny niskiego ciśnienia PE100 dn 160/90.
na zapis:

l. Ustalenia dotyczące rodzaju i zakresu inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej - inwestycja
liniowa: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160/90 w ul. Matejki w Choszcznie.
Niniejszą informację wywieszono w dniu l grudnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, oraz na strome internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Choszcznie
(www .b ip. Choszczno. pl).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publiczjiego ogłoszenia.

