Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 07 kwietnia 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje
Pan Marcin Górski, reprezentujący firmę Biuro Projektów Volt, ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg została
wydana decyzja nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn
0,4 kV wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 56, 285/3, 117/23,
117/27, 117/28, 117/29, 117/41, 117/44, 117/45, 117/46, 117/47, 117/48, położonych w obrębie geodezyjnym
Gierłoż, gm. Ostróda.
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Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z
późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2022 r. poz. 503), zawiadamiam, że dnia 07 kwietnia 2022 r. na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA Oddział w
Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Marcin Górski, reprezentujący
firmę Biuro Projektów Volt, ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg została wydana decyzja nr 8/2022 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi,
przewidzianej do realizacji na działkach nr 56, 285/3, 117/23, 117/27, 117/28, 117/29, 117/41, 117/44, 117/45, 117/46,
117/47, 117/48, położonych w obrębie geodezyjnym Gierłoż, gm. Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy
Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od
poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta
Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 08 kwietnia 2022 r.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i
zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Data przekazania do publikacji: 08.04.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska
Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 08.04.2022, ostatnia aktualizacja: 08.04.2022, odsłon: 75

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://bip.gminaostroda.pl/
Adres tego artykułu to:

http://bip.gminaostroda.pl/news/9994/obwieszczenie-wojta-gminy-ostroda-zawiadamiajace-ze-dnia-07
-kwietnia-2022-r-na-wniosek-inwestora:-energa-operator-sa-oddzial-w-olsztynie-u-tuwima-6-10-950-olsztyn-w-imieniu-ktorego-z-pelnomocnictwa-wystepuje-panmarcin-gorski-reprezentujacy-firme-biuro-projektow-volt-ul-plk-dabka-85ii9-2-300-elblag-zostala-wydana-decyzja-nr-82022-o-ustaleniu-lokalizacji-inwstycji-celu-publicznego-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestyji-celu-publicznego-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-udowie-elektroenergetycznej-linii-kablowej-nn-04-k-wraz-z-zestawami-zlaczowo-pomiarwymi-przewidzianej-do-realizacj-na-dzialkach-nr-56-285311723-11727-1178-11729-1171-11744-11745-11746-11747-11748-polozonych-w-obrebie-geodezyjnym-gierloz-gm-ostroda

