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OBWIESZCZENIE

woJTA GMI|{Y FAŁKOW

Na podstaw'ie art. -53 ust. 1 LJstawl' z dnia 2l nat'ca 2003 r. o planon'aniu
i zagospodarowaniu pł.Zestrzenn-vnl (t.j. Dz. Ł] . z 20f I r. poz. 7 4tr ze ztn.) oraz art. 1 0 \ l i art.
49 ustawy z dnia 1'1 czerrł'ca ]9(l0 r. Kodeks postępowania acirlrinistracyjnego (t.i. D7'.u.7'
2021 poz.735 zc zm).

zawiadamiam

.fł'rrł'iłna

58.
PGE Dystrybucja S.A oddział rł'Łodzi. utr.
zoslała
rvvdaha
90-021 LódŹ rł, irnicilitl ktorcgo działa pełnomocnik Marek Kowalcz.vk
dec1'z.ja znak: BZP.6733.4.2{.)21 umarzajqca postęporłatlie r,t. splalvie wyc1allia dcc1'z-ji o
nslaleniu lokalizacii intcstlcji cclLi publicznego po)e-ua.lz1ce"i :re hudowic i 1;r'zebLrclovr'ie sieci
elektroenergetvcznej SN l 5kV i nN 0.4kV
. na działkach nr 491.192.49311" 493lf" 496. 197.498,49912. .500/2. 50]. 502. 503. *i05/4.
510. ,s11. 51f. 513f^ 7)11.7212.7f13.7?14.7f15. 151.7712. 132. f5111.25112. 25/5 rv

ze w dniu 20.10.2021 r. na rł,.niosek

:

obręb ie geodcz1' j n-vł.n S lt] borcxt,ice. j ecino stka ewidenc1' j na Fałkou..

-naciziałkachtll 1423. 11,+2" l145" ]199.12i3. 14f2,1804. 1974,1803. l4ó0. 147313.11]I,
I17f u,obrębic ge odezr.jll1lll l-Ltl.tlrł icr.-" jednostka erł'idcncl'jna Fałkórł..
z powodli rł1,cof-allia u.t-liosku przcz inr'restora.
IntbrnlLrję o t-lloz]iwclści zapoznania się z przecirrriotouq ciecyzj4 rv ternlinje 7 cini od
daty dor.ęczellilr llinie.jszego obwieszczenia. w. siedzibic Ł;rzędu Gminy rv ł--a]korłie u].
Zanlkorł''a 1A. poko.j łrr 108.
Od nillic-]szcj dcc1''z.ji słtlzl, strononl odwołanie tio Sał-norz4citlwe.qo l(olegitłr-n
Odrł'ołarł.czego\\ Kie]cach" za pośledlliclr'r'enr Wojta Gnrin1'. I]a]'kórv. ktole nalcz1' llnieścw
ternrinie 14 c.lni od dat1-cioręczclria.
" o<jrł.otairie od rł.rdane.j dec)'zii powinno zaw.icl.ać zarzttt1l odnoszace się clcl dec1,zji.
okreś]aćistotę izakl.es zi1dania będqcc.uo pl.zedl-niotenr odrvołalłiaoraz rł'skazvrtać dorł,oc].v
lrzasadniaj4ce to z4cianie.
Zgtldnie l' art. "tc).s2 ęno c]zień 20.1O.202l r. rrskazł'rje .jako dzicri. u kttirylrr
nast4piło pi"rb1iczllc obrł'.ieszczellie . popl.zez \\\ \\ ieszelrjc lla tablic1. ogłoszctl lTl.zedLl ( illlilr1
rv frałkor'vie ofżlf na tablicach ogłoszeri rv pobliŹu lnie.jsca p)antlrłanego przedsierrzięcia. a
takżc pOpfZcZ ziill-licszczcllic \\ Biri)c11'llie Infbrmac.ji })Lrb1iczlle.j lllzędLr. \ inie.]sze
zar,r'iadoInicnie tlrł.aza się za cltlkolli.tllc ;ltł t-lpł1''.''yjg cZ1crllaS1t] clni od ll.skazallr--l1l 1]tl\\-\ Zi
tenrinu.
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