Konarzyny, dnia 2019-05-15

Wóil- Gminy Konarzyny
woi. pomorskte

KBL6733.4.2019

OBWIESZCZENIE
owydaniudecyzjilokalŁacjiinwesĘcjicelupublicznego
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art, 40 § 5 ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r.
53
I(odeks poitępo**ia administracyjnego (t. i. ar.IJ. z 2018 r., poz, 2096 ze zm,) oraz art,
ust. 1 ustaw! z dnia 27 marca 2003 t, o planowaniu i zagospodarowaniu PtzestrzennYm
(t. j,Dz.TJ. z2018 r. poz. 1945 ze zm.).
Informuję o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dlazarrięrzenia
polegającego"na rozbudowie kablowej sieci elektroenerge§cznej 0,4 kV na działkach
Nowa
o ońóiu.ń geoderyj nych 54211 542,12 obręb 0001 Kiełpin, położonychwe wsi
działce
na
indywidualnej
Karczma gm-. Konairyny, dla zasilania budynku rekreacji

i

nr 542ll.

Decyzja zostńawydana po rozpatrzeniu wniosku P. Adama Wierzbowskiego, Pełnomocnika
ENERGA opERATon Śł oddziału w Koszalinieprzy ulicy Morskiej 10, 75-950 Koszalin,
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że kńdy zainteresowany ma możliwoŚÓ zaPoznania
się z treściąwydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Konarzynach
w pok, ru 5.

do

publicznej wiadomoŚci Przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publiczrrej Gminy Konuzyny olaz ptzez

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Konarzynach,

itkkt
POUCZENIE:
l945'wyciąg):
Ljstarł,azdnia2,|marca2003r,oplanowaniuizagospoclarowaniuprzestrzetrnym(tj.Dz.|J.z2Ot8r,poz.
celuPublicznego,
Art.53ust. 1.or,vszczęciupostępówania*spra*ńwydaniaclecyzii oustaleniulokalizac.ji inwestYcji
w sPosób
ofaz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się rv drodze obwieszczenia,atakŻe
nieruchomoŚci, na
wieczystYch
użytkowników
i
właścicieli
oraz
Inwestora
mie.lscowósci.
przyjęty
w
oanej
zwyczajorvo
kórycń będą:lofalizo*ane.inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśm;e,

lJ. z 20l 8 r., Poz, 2096 - wYciąg):
960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.
adnrinistracji Publicznej Przez
organów
czynnościach
i
innych
At.49, Strony mogąbyó zawiadamiane o Óecyzjach
przepis
obu,ieszczęnie tuŃ ińny zwyczajowo przylęiy w danej mie.iscówości sposób publicznego ogłaszania,jeżeli
cŻemastu
po
uPłYwie
dokonane
za
się
uwża
doręczenie
szczególny tak stanowil * tyón poypuoiaóń zawiaOomienie bądź
drri od dnia pLrblicznego ogłoszenia.
to
A1. 73. l. Strona n,u prul'ro wglądu w akta sprawy, sporządzarria z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo PrzYsługuje
Ustawa

z

dnia 14 czerwca

l

s\

równ ież po zakończeniu postępowania.

administracji publicznej w obecnoŚci Pracownika
§ la. Cz}nności określone* § t ,ą dokonywane w lokalu organu

tego ofganu.

jej z akt sPrawY uwierzYtelnionYch
g I. stńna może żądaćulvierzlelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania
odpisów, o ilejest to uzasadnione ważnym interesem strony.

wy,tvieszono lv dniu l5.05.2019 roku na okres l4 drri.

