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Pl.6733.3.2018 

 

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

celu publicznego 

 

 

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

przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek 

z dnia 30.11.2018 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działając 

ego przez pełnomocnika – Pana Andrzeja Grześkiewicz, zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla części działki 

nr ew. 463 położonej w obrębie 0008 Kręgi, gm. Somianka, dla inwestycji:  

Budowa elektroenergetycznego złącza kablowego SN-15kV oraz elektroenergetycznej sieci 

kablowej SN-15kV. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 

materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

W związku z powyższym istnieje możliwość wglądu do dokumentów złożonych w niniejszej 

sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami oraz 

składać uwagi i wnioski odnośnie zamierzonego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Somianka w 

pokoju nr 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 16oo. 

Stosownie do treści art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów nie 

wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 

okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych 

z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. 

Na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do 

wniesienia ponaglenia, jeżeli: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w 

terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność), 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 

(przewlekłość).  

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za 

pośrednictwem Wójta Gminy Somianka. Ponaglenie zawiera uzasadnienie. 

Stosownie do treści art. 41 §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania 

strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego 

obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

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

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

od dnia 12 grudnia 2018 r. 

WÓJT 

/-/ Andrzej Żołyński 

 

Otrzymują: 

1. BIP i tablica ogłoszeń UG Somianka; 

2. Strony postępowania; 

3. Sołtys sołectwa Kręgi – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości; 

4. a/a. 

 


