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Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwesĘcji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnta 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj.Dz.I]. z 20f0 r. poz. f93 ze zm.) oraz art. 10 $ 1 ustawy z dnia 1,4 częrwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (ty.Dz.U. zf0f0 poz.256 ze zm.) zuwiadamiam

o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyĄi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego oTaz zakonczettu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego,

polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV:

. na dziatcę onr ewidencyjnym 915 (dr) w obrębie geodezyjnym Skórnicę, jednostka ewidencyjna

Fałków;

- na działkach o nr ewidencyjnych 810, 825 (dr) w obrębie geodezyjnym Wąsosz' jednostka

ewidencyjna Fałków;

- na działcę o nr ewidencyjnym ua @r) w obrębie geodezyjnym Czermno, jednostka ewidencyjna

Fałków;

- na działkach o nr ewidencyjnych 411 (dr), 4I4 (dr),42I (dr) w obrębie geodezyjnym Józefow Stary,

jednostka ewidencyjna Przędbórz - obszar wiejski.

Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie wynikające z art.I0 $ 1 ustawy

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

Strona postępowaniamozę nakażdym etapie postępowaniazapoznaÓ się z aktami sprawy w terminie

7 dnl |icząc od daty doręczenia niniejszego obwięszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie

ul. Zamkowa 1A, pokój nr 10B.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Zgodńe z art. 49 $2 Kpa dzień 01..I2,f0f0 r. wskazuje jako dzień, w którym nastąpiło

publiczne obwieszczente, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowię oraz

na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego przedsięwzięcia, atakżze poprzez zamięszczenlę

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienię uulaza się za dokonane po

up|.ywie l4 dni od wskazanego powyżej tęrminu'
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