
    

URZĄD GMINY 
w BĄDKOWIE 

woj. kujawsko-pomorskie 

ROR.6730.21.2014r. Bądkowo, dn.23.03.2014r. 

Obwieszczenie 
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 
  

  

Na podstawie art. 49 oraz art. 61$4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2013 poz. 267 ze zm.) 

zawiadamiam, 
że na wniosek Pana Łukasza Wysockiego INVEST IDEA FIRMA USŁUGOWA Bytoń 

80, 88 — 231 Bytoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie 

budynku handlowo _— usługowego wraz z częścią magazynową, _ miejscami 

parkingowymi, infrastrukturą towarzyszącą w tym _ billboardem _oraz_ rozbiórką 
kolidujących obiektów gospodarczych 

Inwestycja obejmuje działkę o nr ewid. 148/7 położoną w miejscowości Bądkowo Gmina 
Bądkowo pow. Aleksandrowski 

W dniu 07.11.2014 roku wnioskodawca wystąpił do Gminy Bądkowo o wydanie 

warunków zabudowy przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na brak kompletnych załączników 

formalnych, Urząd Gminy nie przystąpił do ustalania stron postępowania a wystosował 
19.11.2014r wezwanie do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.. 

W dniu 10.12.2014r. Postanowieniem Wójta Gminy Bądkowo zostało zawieszone 
postępowanie o wydanie warunków zabudowy do czasu uzupełnienia przez wnioskodawcę tj. 
Pana Łukasza Wysockiego INVEST IDEA FIRMA USŁUGOWA Bytoń 80, 88 — 231 
Bytoń, braków formalnych we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

W dniu 04.03.2015r. wnioskodawca złożył wniosek o podjecie zawieszonego 

postępowania. Do przedmiotowego wniosku zostały dołączone dokumenty i wyjaśnienia ujęte 

w wezwaniu dla wnioskodawcy z dnia 19.11.2014r. Na dalszym etapie postępowania 

administracyjnego zostanie zweryfikowana kompleksowość przedłożonych dokumentów. 

Obecnie Urząd Gminy w Bądkowie ustalił strony postępowania do których skierowane 
zostało pisemne zawiadomienie. 

Dokumentacja znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Bądkowo,(pokój nr 7) 

Wnioski, uwagi należy składać osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 7) w godz. pracy 

Urzędu lub kierować pisemnie na adres: 
Urząd Gminy Bądkowo, 

ul. Włocławska 82 

87-704 Bądkowo 

  

  

  

  

w terminie do dnia 07.04.2015r. 

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2013 poz. 267 ze 

zm.) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo 
kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Niniejsze Obwieszczenie ma na celu umożliwienie osobom, które nie zostały ustalone 

jako strony postępowania, wystąpienie z wnioskiem o uznanie za stronę z uwagi na 

przedstawiony we wniosku interes prawny. 

  

  

  

Otrzymują: 

Sołtys Wsi Bądkowo 
Tablica Ogłoszeń UG 
Strona internetowa UG. 

     Adam. u , aliwoda Kierownik Referaty Obsługi Rolnictwa


