POWIAT BIELSK!
Boćki, d n j i stycznia 2018 r.
BGK.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BOĆKI
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 a, 20-340 Lublin reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Jana Iwaniuka, z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej SN 15 kV i nN 0,4kV
w miejscowościach Krasna Wieś i Pasieka, gmina Boćki”,
na nieruchomościach o nr geod. 577, 589/2, 589/2, 589/3, 581/2, 317/1, 675/2, 674/2,
673/2, 672/2, 671/2, 670/6, 670/4, 669/2, 667/2, 651/2, 649/3, 644/3, 642/2, 641/2, 640/2,
639/2, 632/3, 630/2, 629/2, 628/2, 517/2, 627/2, 231/1, 231/2, 230/2, 81, 33, 1150
położonych w obrębie gruntów Krasna Wieś.
Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie
Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu
tj. od 8.00-16.00. w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję
więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu
postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz
możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Boćkach oraz
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: UM w Boćkach przy ul. Plac Armii Krajowej 3, na
tablicy ogłoszeń w miejscowości Krasna Wieś.
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