WÓJT GMINY BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, UL. LIPOWA 6, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX 0(67) 2843 370/201

Budzyń, dnia 14 października 2015r.

znak sprawy GKM.6733.2.2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Budzyń
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49, art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zmianami ) – zwanej dalej „K.p.a.” oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze
zmianami)
zawiadamiam,
że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek złożony przez
inwestora ENEA Operator Sp. z o. o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Chodzież,
ul. Mostowa 4, 64-800 Chodzież, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bogusława Chmiela,
dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej,
przebudowie istniejącego stanowiska słupowego oraz budowie złączy kablowo-pomiarowych, przewidzianej
do realizacji na terenie gminy Budzyń, powiat chodzieski w zakresie obrębów ewidencyjnych:
– Sokołowo Budzyńskie, działkach oznaczonych numerami ewidencji geodezyjnej gruntów: 104/5, 104/4,
104/9, 104/10, 176/5, 176/7, 181, 182, 183/1, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 174,

183/3, 176/4, 326/1,

103, 188/1;
– Popielno, działkach oznaczonych numerami ewidencji geodezyjnej gruntów: 175/3, 354.
otrzymano następujące postanowienia uzgadniające w/w. inwestycję wydane przez:
1. Zarząd Powiatu Chodzieskiego – postanowienie znak DR.673.19.2015.AG z dnia 01.10.2015r (data
wpływu do Urzędu 05.10.2015r),
2. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15,
61-859 Poznań – pismo znak OP-DL.420.382.2015/2 z dnia 02.10.2015 r. (data wpływu do urzędu
07.10.2015r),
3. Starostę Chodzieskiego

– postanowienie znak GN.673.32.2015 z dnia 13.10.2015 r. (data wpływu

do urzędu 14.10.2015r),
4. Wielkopolskiego

Wojewódzkiego

Konserwatora

Zabytków,

Wojewódzkiego

Urzędu

Ochrony

Zabytków - Delegatury w Pile – postanowienie znak Pi-WA.5151.1707.2.2015 z dnia 01.10.2015 r. (data
wpływu do urzędu 05.10.2015r),
5. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile – pismo
znak ROEUM-4601/131/2015 z dnia 12.10.2015r (data wpływu do urzędu 12.10.2015r).
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Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym postanowieniami o których mowa
wyżej oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie w siedzibie
Urzędu Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń, pok. nr 2, w godz. od 800 do 1500 (od poniedziałku
do piątku), w terminie do dnia 30 października 2015r włącznie.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1.

Tablica ogłoszeń:
– Urząd Gminy Budzyń,

2.

Strona internetowa Urzędu Gminy Budzyń: www.budzyn.pl

3.

A/a.
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BIP (obwieszczenia)

