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OBWIESZCZENIE 

STAROSTY TCZEWSKIEGO 

Starosta Tczewski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) w związku           

z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 

1557, 1768, 1783)  

zawiadamia, że dnia 29 września 2022 r. wydał decyzję nr WB.6740.1.22.2022 o pozwoleniu                       

na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci elektroenergetycznej – oświetleniowej oraz przebudowę sieci 

gazowej wraz z przyłączami, budowę obiektów małej architektury, przebudowę dróg oraz ciągów 

pieszo – jezdnych – realizowanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni 

Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie” na terenie działek nr 38, 52, 16, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 60, 53, 

66 i 73, arkusz mapy 11, obręb ewidencyjny Gniew [0019], jednostka ewidencyjna Gniew – M [221402_4]              

oraz na terenie działki nr 23, arkusz mapy 12, obręb ewidencyjny Gniew [0019], jednostka 

ewidencyjna Gniew – M [221402_4]. 

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego 

obwieszczenia z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, I piętro, pokój nr 124 (tel. nr 58 77-34-977). 

Godziny przyjmowania klientów w Wydziale Budownictwa: poniedziałek 7.30-12.00, wtorek 7.30-15.30, 

środa 7.30-12.00, czwartek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30. 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego      

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) zawiadomienie uważa się za dokonane                    

po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 

lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

up. STAROSTY 

mgr Sylwia Brange 

Naczelnik Wydziału Budownictwa 

 

 

 

Opublikowano dnia ……………………………… 

Upływ terminu dnia ……………………………… 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się: 

Tablica ogłoszeń – Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew 

Tablica ogłoszeń – Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew 

Strona internetowa: www.bip.powiat.tczew.pl 

Strona internetowa: www.bip.gniew.pl 

 

Tczew, dnia 29 września 2022 r. 

http://www.bip.powiat.tczew.pl/
http://www.bip.gniew.pl/
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