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OBWIESZCZENIE

Zakrzewo, dnia 02.08.2019 r.

Na   podstawie  art.  10  §  1  i  art.  73  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960r.  -Kodeks postępowania
administracyjnego  (t. j.  Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  2096  ze  zm.)  oraz art.  53  ust.1  ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

w  dniu  02.08.2019  r.  postępowanie  dowodowe  zostało  zakończone  w  sprawie  ustalenia  lokalizacji
inwestycji    celu    publicznego    dla    zamierzeria    inwestycyjnego    polegającego    na    budowa    linii
energetvcznei   kablowej   SN-15   kv   i  wymiana  wybranego   stanowiska  słupowego   SN-15kv  wraz
z zabudową rozłączników celem powiązania istniejących linii napowietrznych  SN-15  kv relacji  GPZ
Ciechocinek-Dobre    oraz    GPZ    Radziejów-Dobre    na    terenie    gminy    Zakrzewo    w    powiecie
aleksandrowskim i gminy Dobre w powiecie radziejowskim:
-gmina Zakrzewo :
obręb 0012 Kobielice działki ewid. nr  27,117,114,103, 97;
obręb 0016 Michałowo działka nr ewid.18/2;
-gmina Dobre:
obręb 0005 Bronisław działki ewid. nr 1, 63, 62/1, 62/2,123,125/1.

Inwestor:  Energa-Operator SA.  Oddział w Toruniu, ul.  Gen.  Bema  128,  87-100 Toruń poprzez
pełnomocnika:  ELGREEN  CENTRUM  Sp.  z  o.o.  Przemysław  Kruszka,  ul.  Orłowska  62,  88-100
Inowrocław.

W wykonaniu dyspozycji art.10  §  1  ustawy z dnia  14 czerwca  1960 r.  -Kodeks postępowania
administracyjnego  (t.  j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2096  ze  zm.),  Wójt  Gminy  Zakrzewo  informuje,  że
stronom przysługuje prawo wypowiedzeria się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej  sprawie materiałem dowodowym strony
mogą zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.

Dokumentacja    do    wglądu    znajduje    się    w   Urzędzie    Gminy    Zakrzewo,    ul.    Leśna    1,
87-707 Zakrzewo pokój nr 14 (tel. 054 27 20 941).

Wnioski,  uwagi  należy  składać  osobiścię  w pokoju nr  14  w  godz.  pracy  Urzędu lub  kierować
pisemnie na adres Urzędu Gminy Zakrzewo, ul.  Leśna  1,  87-707 Zakrzewo w terminie  14 dni od daty
ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie wywieszone, zamieszczone :
1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zakrzewo,
Urzędzie Gminy Dobre i w sposób zwyczajowo przyjęty
w sołectwach: Michałowo, Kobielice, Bronisław
2.Strona intemetowa Gminy Zakrzewo i Gminy Dobre

m8r
1

i Żagospodarowania  przestrżemego


