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OBWIESZCZE.NIE

wÓ.lr.ł. GMINY FAŁKow

Na podstawie art. 53 ust. I Ustawy z dnia 27 marca f003 r. o planowanlu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 zę zm.) oraz art,
10 $ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t1. Dz. U. z 2018 r., poz. f096 ze zm.).

zawiadamiLm)
Żę w dniu 27.03.201.9r. na wniosek inwestora - PGE Dystrybucja SA,
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w imieniu którego działa pełnomocnik - P. Mirosław
Cuper' została wvdana decyzia znak: BZP.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacii
inwestvcii celu publicznego. dotvczacei sieci elektroenergetvcznei kablowei nN
(0.4kV)" polesaiacei na budowie i przebudowie elektroenersetvcznei linii kablowei
nN. budowie i przebudowie złacz kablowvch nN na działkach o nr. ewidencvinvch
128/3. 1067/2 w obrebie Studzieniec oraz na działkach o nr. ewidencvinvch 886. 1038
w obrebie Fałków.
Informuję o mozliwości zapoznaria się z przedmiotowę decyĄq w terminte 14
dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczen|a, w siedzibie Urzędu Gminy
w Fałkowie ul. Zamkowa 1A, pokój nr l08.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniuprzestrzennym(tj. Dz.IJ. z 2018 r., poz, 1945 ze zm,) odwołanie od
decyĄt o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawterać zarzuty odnoszęce się do
decyzji, określaćistotę i zakres iqdanta będ4cego przedmiotem odwołania oraz
wskazywać dowody uzasadntajqce to Żqdanl'e.
-Zgodnie z art, 49s2 Ęa dzień 27.03.2019r. wskazuje jako dzień, W ktorym
następiło publiczne obwieszczenlą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Fałkowie otaz na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego
przedsięwzlęcia, a takie poprzęz Zamleszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
IJrzędu. Niniejsze zawiadomienię uwaza się za dokonane po upływte czternastu dni od
wskazanego powyżej terminu.
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