OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polanowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Stosownie do:
-

-

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

- zawiadamiamże w dniu 11 września 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
„Budowie sieci kablowej SN oraz nn - budowa linii kablowej 15kV i 0,4kV,
słupów 15kV, złączy 15kV, oraz kontenerowych stacji transformatorowych
15kV/0,4kV - w ramach realizacji zadania p.n. „Budowa odcinka linii
kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej nr 627 „GPZ Żydowo Gołogóra” od słupa nr 3 do słupa nr 33. Budowa złącza ZKSN-3 oraz stacji
kontenerowych nr 30875 oraz 30266 w zamian istniejących stacji
słupowych, powiązanie sieci 0,4 kV gm. Polanów” na terenie działek nr:
12/1, 557/2, 557/3, 557/6, 557/50, 557/51, 559, 561/1, 561/2, 565,
582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 586/2, 598, 599/1, 600/1, 601, 602, 603, 604,
605, 607/3, 608/1, 609, 616, 616/1, 616/2, 616/3, 620/1, 623/3, 625,
644/3, 654, 655 obręb Żydowo, gm. Polanów; dz. nr 642/1, 641, 170, 645,
646 obr. Gołogóra, gm. Polanów; dz. nr 57/2, 17/3 obr. Drzewiany, gm.
Bobolice” prowadzone na wniosek: Energa-Operator S.A. reprezentowana przez
pełnomocnika Panią Ewę Stroińską, ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6,
80-387 Gdańsk.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji,
określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym), a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje
również po zakończeniu postępowania.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z aktami sprawy ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie
w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój Nr 10 (blok B).
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