WÓJT GMINY BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX 0(67) 2843 370/201, www.budzyn.pl, e-mail urzad@budzyn.pl

znak sprawy GKM.6733.1.2017

Budzyń, dnia 4 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Budzyń
o wydaniu

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. decyzji znak GKM.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na rzecz Inwestora ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu
którego występuje Pełnomocnik Pan Łukasz Budniaczyński i zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN 15 kV i NN 0,4 kV, a także trzech złączy
kablowych 0,4 kV i stacji transformatorowej 15/0,4 kV, jak również innych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania ww. linii urządzeń i zabezpieczeń, w tym rur osłonowych w miejscu
przejść pod drogami, zjazdami z dróg, rowami itp. – planowanego do realizacji na terenie inwestycji
obejmującym działki lub części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 376/1, 402/2, 403/1, 403/2,
403/3,

405, 410/2, 412/3, 414/4, 416/7 i 2298 – obręb ewidencyjny Budzyń, w Budzyniu w rejonie

ul. Piłsudskiego.
Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej
decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń, pokój nr 104,
w godz. od 800do 1500 (od poniedziałku do piątku).
Od powyższej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Budzyń, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Otrzymują:
1.

Tablica ogłoszeń:
– Urząd Gminy Budzyń,

2.

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzyń: www.budzyn.pl

3.

A/a.

BIP (obwieszczenia),

