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OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania  administracyjnego 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 §1 i § 

4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, 

poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z 

siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin postępowanie administracyjne w 

sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

pod nazwą budowa, przebudowa stacji transformatorowych słupowych 15kV/0,4kV, 

budowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego 

napięcia SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej niskiego napięcia 

nN-0,4kV wraz z przyłączami i złączami, sieci oświetlenia ulicznego oraz rozbiórka 

istniejącej sieci elektroenergetycznej, na terenie gmin Belsk Duży i Grójec, na działkach 

nr ewidencyjny: 

- w gminie Belsk Duży  

65/2, 67, 102, 118, 126, 68, 119, 127, 132, 139, 124, 130, 131, 71 w obrębie ewidencyjnym  

0036 Złota Góra 

142/1, 142/2, 143, 144, 145, 346, 41  w obrębie ewidencyjnym 0018 Odrzywołek 

   - w gminie Grójec 

228, 230  w obrębie ewidencyjnym 0034 Uleniec 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego obwieszczenie uważa się  za 

dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać ewentualne 

wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Belsku Dużym, ul. J. Kozietulskiego 4, 

pokój nr 15 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.  

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 Urzędu Gminy i Miasta Grójec 

4. tablica ogłoszeń sołectwa Odrzywołek 

5. tablica ogłoszeń sołectwa Złota Góra - Wilczogóra 

6. tablica ogłoszeń sołectwa Uleniec 

7. a/a 

WÓJT  GMINY 
ul. Jana Kozietulskiego 4 

05-622 Belsk Duży 

 

http://www.bip.belskduzy.pl/

