
OBWIESZCZENIE NR 36/2020 
WÓJTA GMINY POZEZDRZE 

z dnia 11 września 2020 r. 

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ew. 64, 

65/13, 66/3, 67, 70, 76 w obrębie Pieczarki, gmina 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 ze zm.) oraz art. 49 § 2 i art. 49a, zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., 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 związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na działce 
o nr ew. 64, 65/13, 66/3, 67, 70, 76 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze, zwrócono się do: 

᠆ Starosty Węgorzewskiego, 

᠆ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku, 

w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji w/w zamierzenia. W związku z powyższym informuję, że z aktami 
sprawy (sygn. PP.6733.12.2020), strony mogą zapoznać się w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć 
Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze. 

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 11 września 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.). 

 

  
 

Wójt Gminy Pozezdrze 
 
 

mgr Bohdan Mohyła 
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