
1 Woiniki, dnia 11.03.2020 r.

NG.6733.1.2020

OBWIESZCZENIE
0 wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2018 poz.1945, z péin. zm.)
zawiadamiam, Ze na wniosek:

Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw, w imieniu ktérego dziaia na
mocy udzielonego peinomocnictwa, Pan Wojciech Sobolak, z siedzibq w Lodzi,

zostaia wydana w dniu 11.03.2020 r. decyzja nr 1/2020 znak NG.6733.1.2020 0 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwq:

,,Budowa wieiy antenowej RS Woiniki dla systemu fqcznoéci dyspozytorskiej wraz
z niezbgdnq infrastrukturq technicznq. ”

na terenach poiozonych poza granicami obszaréw objetych obowiqzujqcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego - w granicach dziaiek ewidencyjnych nr 282/67,
283/67, 284/67, obreb Woiniki.
Z treéciq w/w decyzji mozna zapoznaé sie w Urzedzie Miejskim w Woinikach, Rynek 11,
pokéj nr 15 (tel. 34 366 99 14), parter. Od niniejszej decyzji siuzy stronom prawo wniesienia
odwoiania do Samorzqdowego Kolegium Odwoiawczego w Czestochowie
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji
lub zapoznania sie z treéciq obwieszczenia, ktére zgodnie z art. 49 kodeksu postepowania
administracyjnego uwaza sie; za dokonane po upiywie czternastu dniu od dnia publicznego
ogioszenia.

Odwoianie od decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawieraé zarzuty odnoszqce sie do decyzji, okreélaé istote i zakres Zqdania bedqcego
przedmiotem odwoiania oraz wskazywaé dowody uzasadniajqce to Zqdanie (zgodnie
z art. 53 ust. 6 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Na wniosek strony, organ ktéry wydai decyzje, ktéra podlega zaskarzeniu, udostepnia
stronie odpis aktu w sposéb i w formie okreélony we wniosku, chyba Ze érodki techniczne
ktérymi dysponuje organ nie umozliwiaja takiego udostepnienia. W takim przypadku, organ
powiadamia strong i wskazuje mozliwoéci udostepnienia akt (an. 49 kodeksu postgpowania
administracyjnego).
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Niniejsze Obwieszczenie zostaio umieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznej
oraz wywieszone na tablicy ogioszefi w budynku Urzedu Miejskiego
w Woinikach (parter) oraz w pobliiu miejsca inwestycji
w dniach 11 .03.2020r. - 25.03.2020r.


