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obwieszcz€nie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwesĘcji celu publieznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia f7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t,1.Dz.IJ' z20f0r.poz.293 zpóźn.zm.)orazaft,6I $ 4 ustawy zdnta14czerwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego) zawiadamtam, ie na wniosęk inwestora -

PGE Dystrybucja SA z stedzibą w Lublinie ul. Garbarska LIa, f0-340 Lublin, w imieniu którego

działa pełnomocnik - radca prawny Karolina Zalega, zostało wszczęte postępowanie w sprawie

wydania decyĄi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie

i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz z kana|izacją

światłowodową stanowiącą element sieci elektroenergetycznej SN i niskiego napięcia (0,4kV),

budowię stacj i transformatorowych 1 5/0,4kV:

- na dztałkach o nr ewidencyjnych 335, 388, 368, 413ll3, 385, f82 w obrębie geodezyjnym Skórnice,

j ednostka ewidencyjna Fałków;

- ta działkach onr ewidencyjnych 1610, 1677,1683, I74I, 1687,1693, |691', 1696, 1700, 1705,

1708, 1657 w obrębie geodezyjnym Turowice, jednostka ewidencyjna Fałków;

- na działce o nr ęwidencyjnym 3 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków;

- na dztaŁkach o nr ewidencyjnych 113, 238, II41I, I14l2, II5, I77, f8I, f4B, I19, If}, |70, I89l4,

244,r25,266,12r,279,f6r,6f,260,15,263,165,r43,r471r,186,185,1631r,265,204,203,202,

f}I, 
-25f 

, f26 w obrębie geodezyjnym Pląskowice' jednostka ewidencyjna Fałków;

Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art. I0 ustawy

Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udztaŁu w każdym jego stadium.

Strona postępowanlamoię nakaŻdym etapie postępowania zapoztać się z aktami Sprawy w siedzibie

Urzędu Gminy w Fałkowie ul. Zamkowa 1A' pokój nr 108.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art, 49$2 Kpa dzień 12.07,202I r. wskazuje jako dzień, w którym nastąpiło

publiczne obwieszczenle, poprzez w1rvieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie oraz

na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego przedsięwzięcia, atakŻę poprzez zamieszczenię

w Biuletynie Lrformacji Publicznej Urzędu' Niniejsze zawiadomienie uwaza się za dokonane po

upĘwie czternastu dni od wskazanego powyŹej tęrminu. 9b
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