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

Budzyń, dnia 9 marca 2018 r.
GKM.6733.1.2018

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)– zwanej dalej „K.p.a.” oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 z późn. zm.)
zawiadamiam,

że zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 15.01.2018 r.,
(data wpływu: 29.01.2018 r.), złożony przez ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Łukasz Budniaczyński, dotyczące wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii
elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV kablowych i złączy kablowych oraz stacji
transformatorowej w msc. Nowa Wieś Wyszyńska, gm. Budzyń. Inwestycja realizowana będzie
na terenie działek o numerach ewidencji geodezyjnej gruntów 39/6, 48, 52, 77/2, 74/2, 63 i 61/4, obręb Nowa
Wieś Wyszyńska, gmina Budzyń, powiat chodzieski, otrzymano następujące postanowienia uzgadniające
w/w inwestycję wydane przez:
1. Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w PoznaniuPostanowienie o znaku PO.ZPU.4.520.408.2018.MG z dnia 27.02.2018 r. ( data wpływu do Urzędu
05.03.2018 r.) uzgadniające projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych;
2. Starostę Chodzieskiego- Postanowienie o znaku GN.673.32.2018 z dnia 28.02.2018 r. (wpł. 02.03.2018 r.)
w którym odmówiono uzgodnienia projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych w stosunku
do działki nr 48 położonej w obrębie Nowa Wieś Wyszyńska, gm. Budzyń oraz pozytywnie uzgadniające
projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych w stosunku do działek nr 39/6, 52, 77/2, 74/2, 63,
61/4, położonych w obrębie Nowa Wieś Wyszyńska, gm. Budzyń.
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. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń, pok. nr 104, w godz. od 800 do 1500
(od poniedziałku do piątku), w terminie do dnia 26 marca 2018 r. 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.

BIP (obwieszczenia),

