
OBWIESZCZENIE NR 11/2020 
WÓJTA GMINY POZEZDRZE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla 

sterowniczego na działkach położonych w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 § 2 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256., dalej jako k.p.a) 

zawiadamiam 

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pozezdrzu, 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu, 

- na tablicach ogłoszeń sołectwa Pieczarki 

że w dniu 6 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy w Pozezdrzu wpłynął wniosek Pana Adama Kulenko 
działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S. A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV 
z kanalizacją kablową 2x40 do kabla sterowniczego na działkach oznaczonych nr ewid. 131, 223/1, 126, 130/2, 
220/1, 129/5, 137, 130/3, 139, 138, 141, 129/6, 129/7, 129/3, 142, 129/8, 129/9, 12/2, 155/6, 155/8, 155/9, 155/11, 
130/4, 154, 155/10, 52, 155/14, 155/15, 155/19, 155/16, 155/17, 181/1, 181/2, 184, 187, 186, 188, 190, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, obręb Pieczarki, gm. Pozezdrze. 

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.5.2020.RPK) strony mogą zapoznać się 
w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu. Z uwagi na zagrożenie 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, w trosce o zdrowie Państwa 
i pracowników Urzędu Gminy w Pozezdrzu, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę jest zawieszony. 
Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzona sprawą jest możliwe drogą pocztową, telefoniczną 
lub przez e-PUAP. 

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 30 kwietnia 2020 r. 

Pouczenie: 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 
2 k.p.a.). 
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