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wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Napodstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art.40 § 5 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j, Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz afi. 53 ust. 1
ustawy z dnta27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j, Dz. U.
z20I8 r. poz. 1945 ze zm.).
Informuję o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznęgo dlazamierzęnia
polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0o4 kV na działkach
o num€rach geoderyjnych: l22, 330 i 126llż obręb Zielona Huta, położonych we wsi
Zychckie Osady gm. Konarryny.

DecyzjazostaŁa wydana po rozpatrzeniu wniosku P. Zenona Płotki zftrmy Enstel S.C.
Wioletta Płotka, Zenon Płotka, pełnomocnika ENERGA OPERATOR SA Oddziału
w Koszalinie przy ulicy Morskiej 10, z dnia 4 lutego 2019 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że kńdy zainteresowany ma mozliwość zapoznania się
z treściąwydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Konarzynach
w pok. nr 5.

do

publicznej wiadomości przez
zamięszczęnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konarzyny oraz pIzęz

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

wywieszenię na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Konarzynach.

POUCZENlE:

Ustawa z dnia27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przesfizennym (t.i. Dz. U. z20\8 r. poz.I945 , wyciąg):
Art. 53 ust.1 . O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz postafiowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwięszczenia, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej mieiscowości.Inwęstora oraz właścicielii uży,tkowników wieczystych nieruchomoŚci, na
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia l4 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj, Dz.U. z 20l8 r., poz.2096 - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamianę o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwięszgzenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszaniąjeżeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądźdoręczenie uwża się za dokonane po upływie cztęrnastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 73. § 1 . Strona ma prawo wglądu w akta sprawy , sporządzania z nich notatęk, kopii lub odpisów, Prawo to przysługuje
również'po zakończeniu postępowania.
pracownika
§ la. Czynnościokręślonew § l są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności
tego organu,
lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych
§ Ż. Strona może żądaćuwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy
jest
interesem
strony,
to uzasadnione ważnym
odpisów, o ile

wywieszono w dniu 01.04.2019 roku na okres 14 dni,

