
 

 

 

Lipno, dnia 18 lipca 2017  r. 

WGK/RG.6730.37.4.2017  

 

 

ZAWIADOMIENIE 
 

 

      Zgodnie z  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U. z  2017 r. poz. 935) zawiadamia się, że zostało zakończone 

postępowanie zbierania dowodów  i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy – ustalenia lokalizacji celu publicznego – na wniosek: Zarządu Powiatu 

Lipnowskiego z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie, 

   

                        dot. zamierzenia inwestycji polegającego na:  budowie czterech budynków 

mieszkalno-usługowych, na działce nr 1410/2, położonych przy ul. Nieszawskiej, w obrębie 

ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna. 

 

    W związku z powyższym informuje się, iż przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni od 

daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony w postępowaniu mogą zapoznać się z 

zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się na ich  temat – w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie, Plac Dekerta 8,  pokój nr 11, w godz. 8 
00 

– 14 
00

. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują : 

1. Zarząd Powiatu w Lipnie 

ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno  

2. Strony w postępowaniu wg. wykazu załączonego do akt sprawy 

3. WGK/RG UM w Lipnie – a/a  

 

Do wiadomości: 

1. Starostwo Powiatowe 

Wydział Architektury i Budownictwa 

 
Pouczenie 

 

1. Zgodnie z art. 13 § 2 Organ administracji publicznej podejmuje wszystkie uzasadnione na danym etapie 

postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności 

udzielają wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy. 

2. Zgodnie z art. 37 § 1 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

1) Nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie 



 

 

wskazanym zgodnie z art. 36.§ 1 (bezczynność); 

2) Postepowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość); 

3.   Zgodnie z art. 49a, poza przypadkami , o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o 

decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli 

w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. 

 

 


