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Obwieszczenie Wójta Gminy Somianka 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany 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 2018 r. poz. 1945) i na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  2018 r. poz. 2096) 

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 05.11.2018 r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z 

siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla inwestycji polegającej na: 

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

budowie energetycznych linii kablowych średniego napięcia SN-15kV, budowie linii 

napowietrznych i kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV i słupowych stacji 

transformatorowych SN-15kV/nN-0,4kV 

na dz. nr ew. 114/11, 119/1, 114/13, 114/7, 117, 115, 118/2, 120/1, 120/2, 116, 113, 111, 109, 

108, 106, 105, 104, 102, 101/4, 100, 98, 96, 93, 92, 91/1, 90, 87, 85, 84, 83, 82, 75, 81, 80, 

79/1, 79/2, 78, 77, 74, 73, 72, 71, 70, 68, 65, 69, 64, 63, 62, 61, 58, 59, 57, 56, 52, 51, 48/2, 

48/1, 118/1, 184, 401/1, 404, 431, 432, 434 w obrębie 0027 Wola Mystkowska, gmina 

Somianka. 

Zmiana dotyczy zakresu budowy stacji transformatorowych słupowych SN/nN na 

działkach nr ewid. 115, 80 na stacje transformatorowe kontenerowe SN-15kV/nN-0,4kV. 

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 8
00

 – 16
00

. 

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 sołectwie Wola Mystkowska. 

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

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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