
Suchożebry, dnia 12 października 2018r. 
 

GIK.6733.9.2018 

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., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego występuje 

pełnomocnik Pan Lech Jaroszyński wykonującego prace dla Elinvest Usługi 

Techniczne Lech Jaroszyński, ul. Mieszka I 16/11, 08-110 Siedlce w sprawie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci 

elektroenergetycznej nN 0,4 kV: linii kablowych nN 0,4 kV i złączy kablowych nN 0,4 

kV” zlokalizowanego na działkach nr 324/7, 324/8, 324/11, 325/6, 326/9, 326/2, 327, 

348/2, 362/9, 479/4, 479/5, 479/6, 480/1, 481/13 przy ul. Kolejowej w miejscowości 

Suchożebry, gm. Suchożebry 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, 
3. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.suchozebry.pl). 

 
 

 


