
In.6733.9.2017                                                                                Somianka dnia 16.08.2017r. 

 

 

OBWIESZCZENIE                                                                                                                                   

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z 

późn. zn.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn.:  

„Budowa  sieci elektroenergetycznej SN 15 kV., na działkach nr 106 i 36 obręb 0025 Wielątki 

Rosochate oraz na działce o nr ew. 39 obręb 0027 Wola Mystkowska gm. Somianka.” 

prowadzonej na wniosek złożony przez Pełnomocnika firmy GRIDENT C Pelec Sp. J. Pana 

Andrzeja Grześkiewicza, 

w dniu 16.08.2017r. Wójt Gminy Somianka wydał decyzję nr In.6733.9.2017 o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w 

Urzędzie Gminy Somianka w  pokoju nr 6. Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a 

także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu decyzji, która podlega 

zaskarżeniu kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji, 

która podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w 

jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie 

stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a. Godziny 

przyjęć stron: od poniedziałku do piątku w godz.  8.30 –15.00.   

 Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się dokonane po 

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

                                                                                                       Wójt Gminy Somianka 

                                                                                                                             /-/ Andrzej Żołyński 

Otrzymują; 

1. Pełnomocnik GRIDENT C Pelec Sp. J. 

2. Tablica ogłoszeń oraz BIB Gminy Somianka 

3. a/a. 

Do widomości: 

1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 

2. Sołtys Wsi Wola Mystkowska przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, 

3. Sołtys Wsi Wielątki Rosochate przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 


