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Obwreszczenle
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie ań. 53 ust. l ustawy zdnia2J narca 2003 r. o planorł''aniu izagospodarorł,alliu

przestrzennym (t.1. Dz. U. z2022 f. poz. 503 zpoź'l.l. znl') oraz art. 6l $ 4 ustarł,.v z dnia ]4 czerwca

1960 r. - Kodeks poStępo\Ą'ania adrninistracyjnego (tj. Dz.I.). z2022 r. poz. 2000) ) zaw,iadalniallr,

ze na PGE D1,'strybucja S.A. oddział Łódź u]. Tuwin-la 58. 90_021 ł'ódź, w imieniu ktore.9o działa

pełnonocnik - P. Paweł Chmieler,vski. zostało wszczęte postępowaIlie rv spralrie u'vdania decyzji o

ustaleniu lokaiizacji inwestycji celu pubłicznego polegającej na: bLrdowie linii kablowe.j SN' trzech

stac.ji trarrsforlllatorowych słupowych SN/nN' słupa Sn- 3 szt. trzech złqczy kablowych ZK SN- 3szt.'

linii kablowych nN, lirlii napowietrznych nN, sttrpów nN- 5 szt. oraz delłol'ltazu istniej4c1'clr sł'upów

nN -2szt

-nadziatkachonrewidency.jnych35i.12Bllr.106112, 128l13 wobrębiegeodezyjrlynlStudzieniec,

j ednostka erł, idellc), j na Fałkórv;

-nadziałkaci-lonrewidencyjnych 886,]23l1,924,928.lilB. l231^1284.1225,122612),1226lir5 w

obręb ie geodezy,j nyln Fa łków, j edrlostka ew idenc1, j na Fałkówl

- na działkach o nr ewidencyjnych l360. 202 w obrębie geodez.v.jnyln Wola Szkucka " jednostl<a

ewidency.j na Fałl.iów:

KaŻde.j ze stron tego postępow.allia przysługuje uprawIlienie wynikajqce z art. 10 ustalvy

Kodeks postępowania administrac1,.jnego do czynnego w lliIl udziału rv kazd1,nr jego stadiLrrn.

Strona postępowania llloŻe na kazdy,-m etapie poslępo\Ąar)ia zapoznać się z aktami SpIa\\iy.rv siedziŁlie

UrzędLl Gminy'' lv |-ałkorvie ul. Zamkor'va 1A. pokój nr ]08.

Wg}4cl r,v akta nie jest obo1vi4zkolł'y.

Zgodllie z ań. 49$2 Kpa dzień 16.12.202f r. rł'skazuje jako dzieli. rv którynl nastqpiło

publiczne obrvieszczellie. poprzez rr1rrieszeIlie na tablicy ogłosze:i lli.zęcjLl (}lni:ly rv }.-ałkor.r,ie oraz

na tablicaci'l og-łoszeń r,l' poblizu nrie.jsca plaIlowallego przedsięrr'zięcia. a takze poprzez zallrieszczellie

w Biuietyllie lntbrnracji PLrbiiczne.] UrzędLl. lrvinie.]sze zalv'iadonlienie ltważa się za ciokollane po

upł.r,'rł ie cztertlastit dn i cld wskazallego porvyże.j tel.lll in lt.
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