
In.6733.19.2015                                                                                  Somianka dn.17.12.2015r. 

 

Obwieszczenie 

o wszczęciu postepowania admiracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) i na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U z 

2013r. poz. 267) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 08.12.2015r. (wpłynął do 

UG:10.12.2015r.) złożony przez PGE Dystrybucja S. A. ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin w 

sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie 

linii energetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, linii napowietrznej średniego napięcia 

15 kV, stacji transformatorowej 15 kV / 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej niskiego 

napięcia 0,4 kV na działkach o nr ew. 76; 56; 79; 80/4; 38; 47; 48; 53; 54; 55/1; 91; 92; 93; 94; 

95; 96; 97; 98; 99/1; 99/2 i 100 położonych we wsi Wielątki Rosochate, obręb Wielątki 

Rosochate, gm. Somianka. 

 Informuję osoby, którym status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a, 

polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do 

składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. 

 Niniejsze obwieszczenie jest opublikowane w dostępnym wykazie danych na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka oraz wywieszone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Somiance.  

 W związku z powyższym w terminie do dnia 08.01.2016 r. można zapoznać się ze 

złożonym wnioskiem i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Somianka pok. 

nr 6 w godzinach 8:00 – 16:00. 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Somianka 

                                                                                                  /-/  Andrzej Żołyński 

 

                                                                                         

Otrzymują: 

1. PGE Dystrybucja S.A ul. Grabarska 21A. 20-340 Lublin 

Adres do korespondencji:  

Instalatorstwo Elektryczne Jan Wojciech Jasiński ul. Miła 23, 07-200 Wyszków 

2. BIP i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka 

3. 2 a/a 

 

 Do wiadomości:  

1. Sołectwo wsi Wielątki Rosochate przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 


