
WÓJT GMINY SOMIANKA 

Somianka, dnia 04.09.2017r. 

In.6733.11.2017 

Obwieszczenie Wójta Gminy Somianka  

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073, z późn. zm.) i na podstawie art. 

49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 14.08.2017r. 

złożony przez PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, stanowisk słupowych linii 

napowietrznej SN, stacji transformatorowych SN/nN 15kV/0,4kV oraz linii 

napowietrznej nN 0,4kV  

na dz. nr ew. 256, 395, 454, 453, 450, 449, 445, 292, 460, 458, 457, 444, 441, 440/1, 440/2, 

437, 436, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411 i 412 w obrębie 0019 Stare Kozłowo, na dz. nr ew. 

134, 140, 144, 148, 152, 154/1, 154/2, 156, 158, 160, 162/2, 162/1, 166, 228, 221, 155/1, 155/2, 

157/2, 159, 161, 163, 171, 176/1, 176/2, 182, 213/1, 213/2, 219/1, 219/6, 231/2 i 232 w obrębie 

0010 Nowe Kozłowo oraz na dz. nr ew. 505 i 506/1 w obrębie 0027 Wola Mystkowska, gmina 

Somianka. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 

10 kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym 

do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 

W związku z powyższym można zapoznać się ze złożonym wnioskiem i ewentualnie 

wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Somianka pokój nr 6 w godzinach 800 – 1600. 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się w dostępnym wykazie danych na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka, wywiesza na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Somianka oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Stare Kozłowo, Nowe 

Kozłowo i Wola Mystkowska. 

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WÓJT   

/-/ Andrzej Żołyński  


