Fałków. 03.03.20f0 r.

WOJT GMINY

FAŁKÓw

26-260 Fałków
ul. Zamkowa 1A

82P.6733.r.2020

Obwieszczenie

sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

o Zakończeniu postępowania w

Na podstawie art. 53 ust.

1

ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj.Dz.U. z2020 r.poz.f93) oraz ań' 10 $ 1 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r.

-

Kodeks postępowania administracyjnego (tj' Dz, U. z 20f0 poz, 256) zawiadamtam o wydanych
postanowieniach uzgadniających projekt decyĄi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz zakoilczeniu postępowania dowodowego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
sieci ęlektroenergetycznej SN15 kV i nN 0,4kV

:

- na działkach o nr ewidencyjnych9I4,I2I4 (dr) ,1179 (dr), 1065 (dr), 1149 (dr)' 1330, 150B, 15ó0
(dr),

951 w obrębie geodezyjnym Czermno,jednostka ewidencyjna Fałków;

- na działkach o nr ewidencyjnych 438 (dr), 495 (dr), 772 (dr), 7f3 (dr), 735
geodezyj nym Ko lonia Czermno,
-

j

edno stka ewidencyj na Fałków

(dr) w obrębie

;

na działkach o nr ewidencyjnych 54413 (dr), 54414 (dr), 553 (dr), 632lI (dr), 64514, 64513 w obrębie

geodezyjnym Budy' j ednostka ewidencyjna Fałków;

Każdej ze stron tego postępowania przysfuguje uprawnienie wyrikające z art. I0 $ 1 ustawy

Kodeks postępowania administracy.nego

-

do czynnego w nim udziatu w kazdym jego stadium.

Strona postępowania moŻe nakażdym etapie postępowania zapoztaó

się z aktami sprawy w terminie

7 dti Licząc od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie ul.
Zamkowa

.

1,Ą,

pokój nr 108.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

z

art.49 $2 Kpa dzięń 03.03 .2Of0 r, wskazuje jako dzień, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, poprzez wy.wieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie oraz
Zgodtie

na tablicach ogłoszeń w poblizu miejsca planowanego przedsięwzięcia, atakŻe poprzez zamieszczenie

w BiuleĄmie Informacji Publicznej Urzędu. Niniejsze zawiadomienię uważa slę za dokonane po
upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu.
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