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OBWIESZCZE'NIE
wÓJTA GMINY FAŁKow

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowanlu
'i 

zagospodarowaniuprzestrzennym (t.1.Dz.tJ.22020 r.poz.293) oraz art. 10 $ 1 i art. 49

ustawy z dnla \4 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. IJ. z

2020 poz. f56)

zawiadamizlrl,

Że w dniu 18.03.2020 r. na wniosek inwestora - PGE Dystrybucja SA'
ul. Tuwima s& qo-ozl Łódź, w imieniu ktorego działa pełnomocnik

P. Marek Kowalczyk została wvdana decvzia znak: BZP.6733.1.2020 o ustaleniu

lokalizacii inwestvcii celu publicznego polegaiacei na budowie sieci

elektroenergetvcznei SN15 kV i nN 0.4kV :

- na działkach o nr ęwidencyjnych 9]'4, I21a (dr) ,II79 (dr), 1065 (dr), 1149 (dr)' 1330,

l508, 1560 (dr), 951 w obrębie geodezyjnymCzermno,jednostka ewidencyjna Fałków;

- na działkach o nr ęwidencyjnych 438 (dr), 495 (dr), 772 (dr), 723 (dr),735 (dr) w

obrębie geodezyjnym Kolonia Czermno, jednostka ewidencyjna Fałków;
. na działkach o nr ewidencyjnych 54413 (dr), 54414 (dr), 553 (dr)' 632lI (dr), 64514,

64513 w obrębie geodezyjnym Budy, jednostka ewidencyjna Fałków;

Informuję o mozliwości zapoznania się z przedmiotow4 decyzją w terminie 14 dni od

daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie

uI. Zarrtkowa 1A, pokój nr 108.

" Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.1. Dz.IJ. z f020 r. poz. 293) odwołanie od decyzji

o uśtul.niu lokalizacji inwestycji powinno zawieraÓ zarzuty odnoszęce się do decyzji'

określać istotę i zaLres Żqdanta będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywaó

dowody uzasadniaj4ce to iqdante,
Zgodnie-z art. 4gs2 Kpa dzień 18.03.2020 r. wskazuje jako dzień, W ktorym

następiło p,'bli.'.'. obwieszczenlę) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy yr Fałkowie oraz na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego

przedsięwzlęcia, a takze poprzęZ zamieszczęflIe W Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uwaia się za dokonane po upływie czternastu dni od

wskazanego powyzej terminu.
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