Fałków. 24.08.20flr.

WOJT GMINY

FAŁKÓw

26.260 Fałków

ul. Zamkowa 14.

82P.6733.2.f02r

Obwieszcze nre

sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwesĘcji celu publicznego

o zakończeniu postępowania w

Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z dnta f7 marca f003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
19ó0 r.

-

(tj.Dz.U.22020 r. poz.293 ze zm.) oraz art.

z dnia !4 czerwca
735) zawiadamiam o

10 $ 1 ustawy

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z2o21'r. poz.

wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego oraz zakończentu postępowania dowodowego

dla inwestycji celu

publicznego,

polegającej na budowie iprzebudowie sieci e|ektroenergetycznej średniego napięcia (15kV) wraz'z
kanaIizacjq światłowodoWq stanowiqcq e|ement sieci eIektroenergetycznej SN
(O,4kV),

b

i niskiego

napięcia

udowie stacj i tra nsfo rmato rowych 15/0,4kV:

- na działkach o nr ewidencyjnych 335,388,368, 41'3/13,385,282 w obrębie geodezyjnym Skórnice,

jednostka ewidencyjna Fałków;
- na działkach o nr ewidencyjnych

.J'6to,3'677,1683,

L741.,1.687,1693,1691-,1-696,I7oo, 1705, I7o8,

1657 w obrębie geodezyjnym Turowice, jednostka ewidencyjna Fałków;
- na działce o nr ewidencyjnym 3 w obrębie geodezyjnym Fałków, jednostka ewidencyjna Fałków;

- na działkach o nr ewidencyjnych 113, f38,

1-1-4/1-, 1'1'4/f

, I15, 117,28,J', 248,

244,1f5,266,r21,,279,26',J,,62,260,'.J"s,263,L65,L43,147/1,,186,

,J'19,

tf),

17o, 189/4,

185, 1,63/1,,265,204,203,202,

fo1',252, f26 w obrębie geodezyjnym P|qskowice, jednostka ewidencyjna Fałków;

Każdej zestrontegopostępowaniaprzysfugujeuprawnieniewynikające

Kodóks postępowania administracyjnego

-

ul. Zamkowa

1.Ą,

ustawy

do czyrnego w nim udziafu w każdym jego stadium.

Strona postępowaniamoze nakaż:dymetapie postępowania zapoznać

7 dti llcząc od

zart.I0 $ 1

się z aktami sprawy w terminie

daty doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie
pokój nr 10B.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Zgodnie

z

art.

49 $ 2 Kpa dztęi"l 24.08.20fI r. wskazuje jako dzień, w którym nastąpiło

publiczne obwieszczenie, poprzez wyrvieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie oraz
na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego przedsięwzięcia, atakŻe poprzez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienię uwaza się za dokonane

po

upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu.
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