
Suchożebry, dnia 11 października 2018r. 
 

GIK.6733.8.2018 

OBWIESZCZENIE   
WÓJTA GMINY SUCHOŻEBRY 

 
o  zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

 
Zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r, poz.1073 z późn.zm.) oraz art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.  

z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek PGE 

Dystrybucja S.A., w imieniu którego występuje pełnomocnik Mariusz Kłokowski, Pasynki 

42, 16 – 060 Zabłudów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla 

zadania inwestycyjnego pn. „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kablem 

sterowniczym światłowodowym, nN 0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN, wraz  

z niezbędną infrastrukturą przewidziana do realizacji w gminie Suchożebry,  

w miejscowościach:  

 Wola Suchożebrska na działkach nr: 1888, 1352/3, 449/3, 1352/1, 449/2, 236, 1426/1, 

1426/2, 625/1, 984, 491/1, 495/1, 428, 485/2, 458/2, 627, 760/1, 652, 650/1, 650/2, 1825, 

656, 726, 802, 382/7, 628/4 i 629/2; 

 Suchożebry na działkach nr: 430/2, 475, 439/1, 273, 248/5, 248/6, 236, 246/2, 231/7, 

230/11, 26/3, 812/3, 387/1, 219/3, 374, 370/5, 370/6, 441/2, 362/3 i 430/1; 

 Przygody na działkach nr: 46, 210, 96, 802, 94, 8/1, 1/2, 120, 121, 275, 257/1, 258/7, 

285, 305, 355, 150  

został sporządzony przez uprawnionego urbanistę projekt decyzji dla w/w inwestycji celu 

publicznego i uzgodniony zgodnie z art.53, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r, poz. 1073 z późn. zm.). 

Zainteresowane strony w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości 

niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego dla w/w inwestycji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Suchożebrach przy  

ul .Al. Ogińskiej 11 w pokoju nr 12 (I piętro ) w godzinach od 8
00

 do
 
15

00
 

 

Wójt Gminy Suchożebry 

       /-/ Jacek Świrski 

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez: 
1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suchożebry 
2. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Suchożebry, 

 Wola Suchożebrska, Przygody 
3. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.suchozebry.pl). 


