
WOJT GMINY
FAŁKÓw

OBWIESZCZE.NIE
wÓrrł GMINY rłrxÓw

Na podstawie art. 53 ust. I Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.1. Dz. U. z 2020 r. poz. 293
ze zm.) oraz art. 10 $ 1 t. art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1.960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz.IJ. z 2020 poz. 256 ze zm.) .

zLwiadamiam

ze w dnilu 29.04.2021 r. na wniosek inwestora PKP Polskie Linie
Kolejowe Spółka Akcyjna, ul. Targowa J4, 03-734 Warszawa' w imieniu
którego dziata pełnomocnik _ P. Damian Sawko i P. Romuald M4dry, została
wydana decyĄa znak: BZP,6733.1.202I o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj qca na budowie linii zasilaJqceJ obiekt radiokomunikacyjny
oRx004-120440-XXX-0UI0042-LE004_Fa1kow-0I7-A sieci łqcznośct
bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linię
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dział.ce o nr ewidencyjnym 811 w
obrębie geo dezyj nym Skórnice, j edno stka ewi dencyj na Fałków.

Informuję o mozliwości zapoznanla się z przedmiotowę decyzjq w
terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie
Urzędu Gminy w Fałkowie u|. Zamkowa 1A., pokój nr 108.

Zgodnte z art. 53 ust. 6 Ustawy z dnia 2J marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm.).
qdwołanie od decyzji o ustaleniu lokaltzacji inwestycji powinno zawierać
zarzuty odnoszęce się do decyzji, określać istotę i zakres zqdania będ4cego
przedmiotem odwoł'ania oraz wskazryae dowody uzasadniajęce to iqdanle.

Zgodnl'e z art.49s2 Kpa dzień29.04.202I r. wskazuje jako dzień, W

którym nast4piło publiczne obwieszczenle, poprzęz wywieszenie na tablicy
ogłoszeń lJrzędu Gminy w Fałkowle otaz na tablicach ogłoszeń w poblizu
miejsca planowanego przedsięwzięcia, a takŻę poprzez zamleszczenię w
Biuletynie Informacji PublicznĄIJrzędu. Niniej sze zawtadomienie ulyaŻa się za
dokonane po upływte cztemastu dni od wskazanego powyzej terminu.
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