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Obwieszczenie

\ilydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu puhlicznego

o wszczęciu postępowania w sprawie

Na podstaw ie art. 53 ust.
przestrzenrlym (tj. Dz' IJ.

z

1

ustawy

z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

2OI8 r. poz. 1945 zę zm,) oraz art, 61 $

4 ustawy z

drua 74 czerwca

Kodeks postępowania administracyjnego) zawiadamiam, że fLa wniosek inwestora - PGE
Maręk
Dystrybucja SA, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w imieniu którego działa pełnomocnik P.
1960 r'

-

Kowalczyk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyĄi o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajęcej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV:

- na działce onr ewidencyjnym 915 (dr) w obrębie geodezyjnym Skórnicę, jednostka ewidencyjna
Fałków;

- na

działkach o nr ewidencyjnych B10, 825 (dr)

w

obrębie geodezyjnym Wąsosz' jednostka

ewidencyjna Fałków;

- na działcę o nr ewidencyjnym lf1'a @Ą w olrrębie geodezyjn1m Czermno, jednostka ewidencyjna
Fałków;
j

na działkach o nr ewidencyjnych 4I1 (dr), 414 (dr), 4fI (dr) w obrębie geodezyjnym Józefow Stary,
ednostka ewidencyj na P rzędb órz *

ob

szar wiej ski.

Kazdej ze stron tego postępowania przysługuje uprawnienie w1nikające z art. I0 ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego - do czyruręgo w nim udziatu w każdym jego stadiurn.
Strona postępowania może na każdym etapie postępowania zapoznać

się z

a\ł.amt Sprawy w siedzibie

Urzędu Gminy w Fałkowie ul. Zamkowa 1A' pokój nr 108.
Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

art. 49$f Kpa dzień IL.I0.2O20 r. wskazuje 1ako dzień, w którym nastąpiło
oraz
publiczne obwieszczenie, poprzez wyt,vieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie
poprzęZ zamieszczenię
na tablicach ogłoszeń w pobliżu miej sca planowanego przedsięw zięcia, a takŻe
Zgodnie

z

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienie uwaza się za dokonane po
upływie cztemastu dni od wskazanego powyzej terminu.
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