
WÓJT GMINY 

   SOMIANKA 

Somianka-Parcele, dnia 30 kwietnia 2019 r. 

Pl.6733.1.2019 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY SOMIANKA 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam, 

że na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu której 

działa pełnomocnik – Pan Sebastian Żmijewski w dniu 29 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja 

nr Pl.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego dla inwestycji  polegającej na 

budowie: 

1. słupów odgałęźnych w linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV,  

2. elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia SN-15kV,  

3. linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV oraz  

4. kontenerowych stacji transformatorowych SN-15kV/nN-0,4kV,  

na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 117, 115, 118/2, 120/1, 116, 113, 111, 109, 103, 

105, 104, 98, 96, 93, 92, 91/1, 90, 87, 85, 84, 83, 82, 80, 79/1, 73, 72, 71, 70, 69, 64, 63, 62, 61, 58, 57, 

56, 52, 51, 404, 432, 434, 114/11, 114/13, 102, 101/4, 100, 79/2, 78, 77, 74, 48/2, 184, 401/1, 106, 108 

położonych w miejscowości Wola Mystkowska, obręb 0027, gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. 

mazowieckie. 

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Somianka, w pokoju nr 8, w dniach 

od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600. 

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od daty 

ukazania się obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać 

istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to 

żądanie. 

 Zgodnie z art. 49§2 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadomienie poprzez 

publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 

od dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

       z up. WÓJTA 

/-/ Agnieszka Salwin 

                   Zastępca Wójta 

 

 

Otrzymują: 

1. BIP i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka; 

2. Sołtys sołectwa Wola Mystkowska – celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości; 

3. a/a. 


