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Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

Napodstawiearl.53 ust. I ustawy zdnia2J narca2003r. oplanowaniLrizagospodarowaniu

przestrzennym (t.i. Dz. U ' z 2020 r. poz. 293 z poźn, nl.) oraz aft. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego) zawiadamiatn, Że na wniosek itlwestot.a -

PGE Dystrybucja S.A oddział rv Łodzi" uI. Tuwima 58, 90-02I Lódź w imieniu którego dziata

pełnomocnik Marek Kowalczyk, zostało wszczęte postępowanie rv sprawie wydania decyz.ji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji ceIu pubIiczrrego polegaj4cej na budowie iprzebudowie sibci

elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV:

- rra clziałkach rrr '191 . 492, 49311 , 49312" 496, 491. 498, 49912, 50012,50l ' 502, 503, 505/4. 5 10' 5 tr 1'

512, 513lf , 12l1, 72l2, 12l3, 1214; 1215. |5|. 1112, 132, 25l11, 25llf ' 25l5 w obrębie geodez1'jnynr

S u I borowice, j ednostka ewidencyi na Fa lkcirv,

. na działkach nr i423. 1142. ||45^ 1199.1213, |4f2,1804,1914, l803, i 460, |4]313,141|,1412 w

obrębi e geod ez-yj nyrll Turow i ce, j ed n ostka ew iden cyj na Fałków

Każdej ze strot-l tego postępowania przysłLrguje uprawnienie wynikające z art' l0 ustawy

Kodeks postępowania administl"acyjnego - clo czynnego w ninr udziału w kazdyrn jego stadiLrrn.

Strona postępowania lnozę na kazdynr etapie postępowallia zapoznać się z aktami Sprawy w siedzibie

UrzędLr Gminy rv Fałkowie u|. Zanrkou'a lA, pokój nr l08.

Wgl4d rł akla nie.jest oborł iazkorr 1 .

- 
Zgodnie z aft. 49$2 Kpa dzień 02.09.2021 r. rvskazuje jako dzień, w któryrn nastąpiło

publiczne obwieszczellie, poprzez rv\wieszenie rra tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fa'lkowię oraz

na tablicach ogłoszeri w pobliiu rliejsca planowanego przedsięwzięcia. a takze poprzez zat-llieszczetlie

lv Biuletynie Infbrnrac.ji Publiczne.j Urzędu. Nilliejsze zawiadonlienie uwaza się za dokonane po

up'lyrł.ie czternastu dni od wskazatrego porvyie j tenninu.


