
WO.'T GMINY
FAŁKow
26-260 Fałkcilv
ul. Zarnkor'r'a lA

tsTP.6733.12.2022

}:-ał]iólv" 23 .02'2023 r.

OBWIESZCZENIE
woJTA GMINY FAŁKow

Na podstawie art. 53 us1. 1 Ustau'-r, z dnia f7 tnarca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarow.aniu przestrzęnnym (t.j. Dz. L). z2022r.pOZ.503 ze zln.) oraz ar1. 10 { ] i art.

49 rłstawy z dnia 14 czcrrvca 1960 r' Kodeks postępowania adnrinistracy.jnego (t.j. Dz. U' z
20f2 r. po2.2000 z,e zn.).

zawiadamiam

Że w dniu 23.0f.f{|f3 r. - na wniosek PGF, Dystrybuc.ja S'A. {)cldział ŁodŹ u].
.l.ulł'inra 

58. 90-02! Łódi. rv imieniu którego działa pełnonrocnik - P. Parł,.eł Chmieiewski.
została w1'dana dec-vzja zllak: BZP.6733.lf.f02f o rtstaleniu lokalizac.ji iilrł'estycji ce]u

pilblicznego polegaj4Ca na budowie ]inii kablou,c-j SN' trzech stac.ji trans'o'-"1o.O\\'ych
słupou,.ych SN/nN. słupa Sn- 3 szt" trzech zł4czy kablclrłych ZK SN- 3sz1.. ]inii kabiow-lch
nN. liłrji naporł'ietrzn1'.ch nN. słrtpórł, nN- 5 szt. oraz demontazu istniej4c1'ch słupórt. nN -

2szt'.

- na działkach o nr ewidenc-v.jnych 351, ]28/1" 106712. 128ll3
Studzieniec' jednostka ewidencyjna Fałków.:

\\ ob:.ębi.' geodezr jnl ln

- na działkaclr o nr ew.idenc1,jnych 886.72311. L)24- 928. i i18. 1231. 1284. 1225, 12f6l21.
1226 l 15 w obrębie geodez1,jnym Fałkow. .j ednostka elvidenc1,j na Fałków :

- na działkach o nr ew.idency'jnych 1360^ 20f r,r' obrębie geodez1,jnym Wola Szkrrcka
j eclnostka ervidency'.! na Fałkow.;

Irrfbrmu.ję o mozliwośclzapoznania się z przedmiotor,v4 decyzja rv terminie 14 dni
od daty t1oręczenia niniejszego obwieszczenia. lr' siecizibic Łjrzędu Gmin,v rv Fał]<owie ul.

Zamkor,ł'a 1A" poko.j nr l08.
Zgodlrie z' art. 53 ust. 6 ŁIstawy z dnla 2'7 marca 2003 1". o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. lt. 2,202fr. poz.503 z.e z,m.) odn''olanie od decyz"ji

o usta]eniu iokalizacji inrł,cstyc.ji pow-inno zarł,ierać zarzltt,v odnoszqcc się do decyzji.

okl.eślać istotę i zakles z4dania bęti4cego przednliotenl odr'vołania otaz' i,l'skaz}'wać dowod-v

uzasadniaj4ce to z4danie.

Zgodnie z' al.t.49$2 Kpa dzień 23.02.202.3r..ur,skazuje.jako dzień. lv którynl
lrast4piło publiczrle tlbrticszczenic. popl.z,el \Ą\\\ieszellic lla tablicy ogłoszeii l'irzędu Gmin1,.

lł,Fałkowie oraz na tablicirch ogłoszcn n.pob1iŻlt nliejsca p1anorł'ałrego plzedsięwzięcia. a

także po?rzez zanlieszczenie w BiLlle1ynie ilrfbrtr.rac.ji PLrblicznc.j lJrzędu. Niniejsze
zalviadomienie urvaza się za dokonane pcl upł1',rvit- Czte]TastŁl dni od lt,skazallr--go porirzcj
telminu.

Z


