Regnów, dnia 05 lutego 2021 r.

RIZN 6733.5.2020.MS

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY REGNÓW
Wójt Gminy Regnów działając na podstawie art. 49 w związku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn . zm.), oraz art. 53 ust. 1
ust awy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zaw iadam ia
że

po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Adamczyka, pełnomocnika PG E
Dyst rybucja S.A. Z/5 w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin decyzją z dnia
04 lutego 2021 r. usta l ił warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, realizowanej
na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym
Podskarbice Szlacheckie, nr działek ewidencyjnych 193/ 2, 225, 226, 227, 228,
229, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245/3, 245/4,
246,247, 248/1, 249 oraz w obrębie ewidencyjnym Podskarbice Królewskie nr
działki ewidencyjnej 148 .
Od w/w decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem tut. organu w terminie
14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Odwołan ie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, okreś lać istotę
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 przywołanej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Regnów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Regnowie
i sołeckiej tablicy ogłoszeń we wsi Podskarbice Szlacheckie i Podskarbice
Królewskie. Zgodnie z art. 49 Kpa (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia .

