Fałków, II.01.f022r"

WOJT GMINY

FAŁKow

26-f60 Fałków
ul. Zamkowa 1A
82P.6133.5.2021

OBWIESZCZENIE

woJTA GMINY FAŁKow

'

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu ptzesttzennym (tj. Dz.U. z20fI r. poz.74L zpóźn. zm.) oraz art. 10 $ 1
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.1. Dz.
U. 22021 poz.735ze zm).

znwiadamiam

11.0|.2022 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A oddział' w Łodzi, ul.
Tuwima 58, 90-021 Łódż', w imieniu którego działa pełnomocnik - Marek Kowalczyk,
zostila wydana decyĄa znak: BZP.6733.5.202I oustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegająca na budowie i przebudowie sieci elęktroenergetycznej SN 15kV i nN

ię w dniu

0,4kv:
- na działkach nr 49I, 492, 493lI, 49312, 496, 497, 498, 49912, 50012, 501, 502, 503, 50514,
510, 5rr, 5r2, 51312,721r, 1212, 7213,7214,7215, r5r,7712, r3f,251rr,25172,2515 w
obrębie geodezyjnym Sulborowice,

j

ednostka ewidencyj na Fałków,

-nadziałkachnr 1423,II42,II45,T]99,I2I3,1422,1804,1974,1803,1460,I473l3,I47I,
147f w obrębie geodezyjnym Turowice, jednostka ewidencyjna Fałków.
Informuję o możliwościzapoznania się z przedmiotową decyzją w terminie 14 dni
od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie ul.
Zamkowa 1.Ą, pokój nr 108.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z20f1 r. poz.74I zpóźn. zm.) odwołanie od
decyzji o ustalęniu |oka|izacjt inwestycji powinno zawietać zatzuty odnoszące się do decyzji,
określaćistotę i zakres iądania będącego przedmiotem odwołania oruz wskazywać dowody

.

uzasadniaj ące to Żądanie.

Zgodnte z at1. 49$2 Kpa dzien IL.01'.2022 r. wskaĄe jako dzten, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie, poprzez w1tvieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Fałkowię oTaZ na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego przedsięwzięcta, a
takŻe poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze
za-wiadomienie uwaza się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyzej
terminu.
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