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Lp. 

 

Nazwa organu 

wydającego 

decyzję 

Nr decyzji 

i data jej wydania 

(rrrr mm dd 

Nazwa i adres 

wnioskodawcy 

 

Rodzaj inwestycji 

 

Streszczenie ustaleń 

decyzji 
Określenie terenu 

inwestycji (powiat, 

gmina, obręb, 

oznaczenie 

nieruchomości) 

Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności 

lub zmiana 

decyzji 

 

Uwagi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Burmistrz 

Bornego 

Sulinowa 

RI.6733.1.2017.KO 

2017-12-18  

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

kanalizacji Sp. z o.o., 

ul. Bugno 2, 78-400 

Szczecinek  

Budowa sieci 

wodociągowej 

rozdzielczej oraz 

sieci kanalizacji 

sanitarnej 

grawitacyjnej i 

tłocznej z 

przepompownią 

ścieków 

Ustalenia dotyczące warunków i 

wymagań kształtowania ładu 

przestrzennego:   
-linia zabudowy – nie dotyczy, 

-powierzchnia zabudowy – nie 

dotyczy, 

-szerokość elewacji frontowej – nie 

dotyczy,  

-wysokość krawędzi elewacji 

frontowej – nie dotyczy, 

-rodzaj dachu, ukształtowanie połaci 

dachowych – nie dotyczy, 

-kąt nachylenia dachu – nie dotyczy, 

-wysokość obiektu – nie dotyczy; 

 

 

Wymagania dotyczące ochrony 

interesów osób trzecich: 

-realizacja inwestycji nie może 

pozbawiać dostępu do drogi 

publicznej dla innych działek, 

-realizacja inwestycji nie może 

pozbawiać osób trzecich możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej oraz 

środków łączności, 

-realizacja inwestycji nie może 

zmieniać stosunków wodnych w 

miejscach jej realizacji oraz na 

gruntach sąsiednich,  

-realizacja inwestycji nie może 

Powiat: szczecinecki 

Gmina: Borne 

Sulinowo 

Obręb: Ciemino 
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powodować zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gleby.  
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