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

znak sprawy GKM.6733.6.2019

Budzyń, dnia 20 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu
postępowania administracyjnego – zwanej dalej „K.p.a.” (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawia damiam
że w dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało wydane Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania na wniosek
ENEA Operator Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu którego występuje Pełnomocnik
Pan Łukasz Budniaczyński, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Chodzież – Ryczywół
w odgałęzieniu na Grabówkę odc. 1 – budowa linii kablowej od słupa rozgałęźnego w torze głównym
do słupa kablowego w odg. do stacji 03-0064 Zameczek, gm. Budzyń, pow. chodzieski.
Jednocześnie zawiadamiam, że wnioskodawca zmienił treść wniosku - zmianie uległ przebieg inwestycji,
obecnie przebiegać ma ona przez działki oznaczone numerami ewidencji geodezyjnej gruntów:
– 454/1, 8241/3, 8241/4, 8242/2, 8243/2, obręb Wyszynki;
– 47/3, 52, 82, 103, 125, 126, 128, 155, 181, obręb Grabówka;
– 59, obręb Wyszyny.
W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy, strony mogą zapoznać się 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.

Otrzymują:
1.

Tablica ogłoszeń:
– Urząd Gminy Budzyń,

2.

Strona internetowa Urzędu Gminy Budzyń: www.budzyn.pl

3.

A/a.

BIP (obwieszczenia),

