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PP. 6733. 19 .2019 

OBWIESZCZENIE  

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018r.,  poz. 2096 ze zm.)  w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 

ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.01.2020r. została wydana na wniosek PGE Dystrybucja 

S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa i przebudowa sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia, budowa sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia, budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz budowa kanalizacji 

światłowodowej na działkach nr ewidencji gruntów 40/1, 41/4, 36/1 obręb 0020 Rosochów;  

25, 23/4 obręb 0036  Złota Góra; 201/148 obręb 0016.AR_2 Mała Wieś; 101/1, 101/2, 4 

obręb 0037.A_1 PGR Belsk Duży;  166, 167, 158, 157, 156, 153/2, 149/5, 148, 146, 145, 142 

obręb 0030 Wilczogóra. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego obwieszczenie uważa 

się  za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję – Wójta Gminy 

Belsk Duży, w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno 

zawierzać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 

przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust 6 w/w 

ustawy. 

 

          Z up. Wójta 

      Sekretarz Gminy 

/ - / mgr Renata Ostatek 

Zamieszczono: 

1. strona internetowa www.bip.belskduzy.pl 

2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Belsk Duży 

3. tablica ogłoszeń sołectwa Rosochów 

4. tablica ogłoszeń sołectwa Mała Wieś 

5. tablica ogłoszeń sołectwa Belsk Duży 

6. tablica ogłoszeń sołectwa Wilczogóra – Złota Góra 

7. a/a 
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