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Toruń, dnia /12, maja 2020 r.

WAiB.6733.1.22_./fč 12020 DK
WAiB-76/V/2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zmianami),
zawiadamia się, że
pismem złożonyrn dnia 11 maja 2020 r. (1.dz. 4286) Toruńskie Wodociągi
Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Piotra
Szeﬂera - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „MELBUD” s. c.,
ul. Trarnwajowa 12, Toruń,
zmodyﬁkowała wniosek złożony dnia: 25 lutego 2020 r. (1.dz. 1894), uzupełniony dnia 30 marca
2020 r. (l.dz. 3011), w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych
z Gminy Lubicz do Torunia planowanej w Toruniu przy ul. Leśny Trakt na działkach nr 25/ 1 i 21
obręb 59 oraz na części działki nr 1 obręb 62, w Gminie Lubicz: Lubicz Dolny, Drwęca, Nowa
Wieś na działce nr 2008/17, na części działki nr 397/1, na części działki nr 2008/20 oraz na części
działki nr 413/8 obręb Lubicz Dolny, na działce nr 59, na części działki nr 60/1 oraz części działki
nr 60/5 obręb Nowa Wieś”.
Zmiana polega na modyfikacji granic terenu objętego wnioskiem, w tym wyłączeniu
z opracowania działki nr 2008/17 w Gminie Lubicz.
Po dokonanych zmianach planowana inwestycja polegała będzie na „budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia planowanej
w Toruniu przy ul. Leśny Trakt na działkach ru' 25/ 1 i 21 obręb 59 oraz na części działki nr 1 obręb
62, w Gminie Lubicz: Lubicz Dolny, Drwęca, Nowa Wieś na części działki nr 397/1, na części
działki nr 2008/20 oraz na części działki ru' 413/8 obręb Lubicz Dolny, na działce nr 59, na części
działki nr 60/1 oraz części działki nr 60/5 obręb Nowa Wieś”.
W związku z powyższym informuję, że:
- na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy,
uzyskać Wyjaśnienia W sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest
prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia
przez organ administracji,
- akta sprawy znajdują się do wglądu W Wydziale Architektury i Budownictwa W pokoju nr 24
W budynku Urzędu Miasta Tortmia położonym przy ul. Grudziądzkiej l26b w Toruniu
w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Wydziału.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa informuję, że publiczne obwieszczenie i udostępnienie niniejszego pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Torunia nastąpi w dniu 12 maja 2020 r. Obwieszczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od tego dnia.
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Rozdzielnik:
1) Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Tortni
poprzez pełnomocnika Pana Piotra Szeﬂera - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo UsługowoProdukcyjne „MELBUD” s. c. ul. Tramwaj owa 12, Toruń,
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2)

Gmina Miasta Toruń poprzez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - w miejscu
(dot. dz. nr 21, 25/1, 1)

3) Miej ski Zarząd Dróg w Toruniu - ul. Grudziądzka 159, Toruń
(dot. dz. nr 21, 25/1, 1),

4)

Skarb Państwa poprzez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - w miejscu

A

(dot. dz. nr 397/1, 2008/20, 413/8),

5) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Warszawa
(dot. dz. nr 397/1, 2008/20),
6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Gdańsku - ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
(dot. dz. nr 413/8)
7) Gmina Lubicz - ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
(dot. dz. nr 60/5),
8) Pan Andrzej Czech (adres wg rozdzielnika pozostaj ącego w aktach organu)
(dot. dz. nr 59, 60/1),
9) Tablica ogłoszeń Urzędu: budynek Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej l26b
W Toruniu,
10) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torLm.pl
(zakładka: postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa),
@Gmina Lubicz - publikacja w sposób zwyczaj owo przyjęty w gminie,
12) aa DK (tel. 56 6118495).
Do wiadomości:
1) Miejska Pracownia Urbanistyczna - w miejscu,
2) Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dobrzejewice - Zawały 101, 87-123 Zawały,

