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OBWIESZCZE.NIE
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GMINY FAŁKow

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowanlu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. IJ. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art.
10 $ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(ttr. Dz. U.

z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

zawiadamiBilo
i

ze w dniu 04.09.2019r. na wniosek inwestora HEKO ZakJad Tworzyr;v Sztucznych
Wyrobów Róznych _ Henryk Konieczny, w imieniu któreg o dztała pełnomocnik -

Marek Kowalc'yk została wydana dec

lokalizacii inwestvcii celu publicznego dotvczaca budowv linii kablowei oświetlenia
ulicznego i polegaiaca na:

- budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego dfugości około IJ} m,
- montazu latarnt oświetlenia ulicznego do 3 sztuk,

- budowię linii kablowej nN 0,4kV o długościłącznĄ około 160 m wraz
około 2 sztukstanowisk słupowych,
- budowie złącza kablowo-pomiarowego nN 0,4kV do 2 sztuk

z

zabudowq

oraz

- budowie sieci telekomunikacyjnej o długościłqcznej około 160m wraz z zabudowq
studni telekomunikacyjnych do 5 sztuk oraz zabudowę stanowisk shupowych
telekomunikacyjnych do 2 sztuk na działkach nr II49, I374lI, I374l2 w obrębie
geodezyjnym Czermno i na działkachnr 234,438 w obrębie Kolonia Czermno.

Informuję o mozliwości zapoznania się z przedmiotowę decyzj4 w terminie 74
dni od daty doręczęnianiniejszego obwieszczenia,w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie
uI. Zatnkowa 1A, pokój nr 108.

z

6 Ustawy z dnia 27

marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz.IJ. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) odwołanie od
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszęce się do
decyzji, określaó istotę i zakres żądanta będęcego przedmiotem odwołania oraz
Zgodnte

art. 53 ust.

wskazywaó dowody uzasadniajqce to ządante,
Zgodnie z art. 49s2 Kpa dzieil 04.09.2019r. wskazuje jako dzień' W którym
następiło publiczne obwieszczenie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Fałkowie oraz na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego
przedsięwzięcia,, a takze poprzez zamteszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu. Niniejsze zawiadomienię uważa się za dokonanę po upływię czternastu dni od
wskazanego powyzej terminu
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