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Obwieszczenie

sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwesĘcji celu publicznego

o zakończeniu postępowania w

Na podstawie art. 53 ust.

1

ustawy

z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj.Dz.IJ. z2OI8r.poz.1945) oraz art. 10 $

Kodeks postępowania administracfnego (tj. Dz. lJ.

1

ustawy zdnia14 czerwca

z f0I8 r. poz.2096 ze

1960 r.

-

zm.) zawiadamiam

o wydanych postanowieniach lzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz zakończetil postępowania dowodowego w sprawie dotyczącĄ budowy linii
kablowej oświetlenia ulicznego i polegaj4cej na:
-

budowie linii kablowej oświetleniaulicznego długościokoło 170 m,

- montazu latarni oświętleniaulicznego do 3

- budowie

sŹuk,

linii kablowej nN 0'4kV o dfugości łącznej około 160 mwrazzzabudową około 2 sztuk

stanowisk słupowych,
-

budowie zł'ączakablowo-pomiarowego nN 0'4kV do 2 sztuk

oraz

-

budowie sieci telekomunikacyjnej

telekomunikacyjnych do

f

o

5 sztuk oraz

długościłącznej około 160m wraz

z

zabudową studni

zabudową stanowisk słupowych telekomunikacyjnych do

sńlsk na działkach nr II49, I37 4lI , I37 4l2 w obrębie geodezyjnym Czermno i

ta

działkach nr 234,

438 w obrębie Kolonia Czermno.

Każdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnieirie wynikające z art.I0 $ 1 ustawy
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Kodeks postępowania administracyjnego

-

-

Strona postępowania możzę na każdym etapie postępowania zapoznaÓ

7

się z aktami sprawy w terminie

dttiItcząc od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie ul.

Zamkowa 1A, pokój nr 108.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Zgodńe

z

art.

49 $2 Kpa dzięń I2,O8.2OI9 r. wskazuje jako dzień, w którym nastąpiło

publiczne obwieszczenie,poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Fałkowie oraz

na tablicach ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, atakirc

zamieszczette

w Biuletyrie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uważa się,
upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu.
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