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Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawi€ wydania decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

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

przestrzennym (tJ.Dz.U.z20IBr.poz.1945)orazart.6I $4 ustawy zdrua|4częrwca1960r.-

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz, U. z 2018 r. poz. f096 ze zm.) zawtadamtam, ze na

wniosek inwestora HEKO ZatJad Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych - Henryk Konieczny,

w imieniu którego działa pełnomocnik - Marek Kowalczyk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie

wydania decyzji o ustalęniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej

oświętlęnia ulicznego i polegającej na:

- budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego długości około 170 m,

. montazu latarni oświetlenia ulicznego do 3 sztuk,

- budowie linii kablowej nN 0,4kV o dfugości łącznej około 160 mwrazzzabudowąokoło 2 sztuk

stanowisk słupowych,

- budowie zł'ącza kablowo-pomiarowego nN 0,4kV do 2 sztuk

oraz

- budowie sieci telękomunikacyjnej o dfugości łącznej około 160m wraz z zabudową studni

telękomunikacyjnych do 5 sztuk oraz zabudową Stanowisk sfupowych telekomunikacyjnych do

2 sfuk ta dzlałkach nr II49, |374lI, I374lf w obrębie geodezyjnyn Czermno i na działkachrr f34,

438 w obrębie Kolonia Czermno.
" 

Każdej ze stron tego postępowania przystuguje uprawnienie wynrkające z art. IO ustawy

Kodeks postępowania administracyjnego - do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Strona postępowaniamoże na kazdym etapie postępowania zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie

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

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Zgodrue z art. 49$2 Kpa dzień 28.06.2019 r. wskazuje jako dzień, w którym nastąpiło

publiczne obwieszczenie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie oraz

na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego przedsięwztęcia, atakżę poprzez zamieszczęnie

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uwaza się za dokonane po

upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.
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