WÓJT GMINY BUDZYŃ
64-840 BUDZYŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEL./FAX 0(67) 2843 370/201

Budzyń, dnia 29 listopada 2017 r.
znak sprawy GKM.6733.9.2017

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego – zwanej dalej „K.p.a.” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 22.11.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu
23.11.2017 r.), złożony przez firmę Relax Wind Park III Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 98, 00-807
Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Marcina Daraża, w Urzędzie Gminy Budzyń, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwutorowej kablowej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV pomiędzy projektowaną stacją GPZ Ostrówki a istniejącą
stacją GPZ Sypniewo. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Budzyń w zakresie obrębów Ostrówki,
Kąkolewice, Dziewoklucz, Budzyń oraz na terenie gminy Margonin w zakresie obrębów Radwanki, Sypniewo
w granicach działek wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia.
Strony postępowania zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. mają prawo brać czynny udział w każdym stadium
postępowania, mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem, oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia
i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A,
64-840 Budzyń, pokój nr 104, w godz. od 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku).
Jednocześnie informuję, że 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 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Sprawę prowadzi:
Monika Lisiewicz- podinspektor
tel.: 67 2843 370 wew. 104
e-mail: m.lisiewicz@budzyn.pl
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Tablica ogłoszeń: – Urząd Gminy Budzyń,
Tablica ogłoszeń: – Urząd Miasta i Gminy Margonin,
Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budzyń,
Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Margonin,
A/a.

Wywieszono w ...................................................................... na okres: od dnia ................................. do dnia ….................................
(miejsce)

(data)

(data)

