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OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zwanej dalej iąstaii”q.
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, na rzecz Enea Operator Sp. z o.o.. polegającej na budowie kablowej linii SN- 15
kV oraz kanalizacji optotelekomunikacyjnej przewidzianej do realizacji na terenie
nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka o nr. ewid. 228; ark. 2; obręb
0003 Budzyń; jedn. ewid. 300102_2, Bndzyń; gmina Bndzyń, powiat chodzieski,
stanowiącej teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia
18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie
kolejowe (Dz.Urz. Min. Inf. poz. 38).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej
Kpa, w związku z art. 53 ust. I ustawy. zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 7 grudnia 2020 r., tj. dnia, w którym nastąpilo
publiczne ogloszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
wPoznaniu. właściwym miejscowo urzędzie gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości.
Zgodnie z art. 10 Kpa. strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodleglości 16/18,
a także mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań, do dnia wydania decyzji przez organ.
Informuję, że Dyrektor Generalny W9elkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
na podstawie * 21 ust. S rozporządzenia Rady Ministrów z dnia I grudnia 2020 r. „w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. poz. 2132). wprowadził od dnia 2 grudnia 2020 r. do odwolania ograniczenia
w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wizyta klientów
w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
We wszystkich sprawach prowadzonych przez WUW w Poznaniu można się kontaktować
z pracownikami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 łub mailowo
(teł. 61 854 12 89. e-mail; mkossakowska®poznan.uw.goy.pl). Bieżące informacje dotyczące
funkcjonowanie WUW w Poznaniu, w tym dotyczące możliwości obsiugi bezpośredniej
klientów, dostępne są na stronie internetowej www.poznan.uw.goy.pI.
-

-

-

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Paulina Iracka
Zastepca Kierownika Oddziału
Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
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