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Zawichost, dnia 05.02.2019r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze. zm.) oraz art. 10
§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.
U. z 2018r., poz. 2096),
Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zawiadamia strony postępowania,
prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340
Lublin, ul. Garbarska 21A, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35-065 Rzeszów, ul. 8-go
Marca 8, w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Tomasz Kowalski, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka przyłącza kablowego
N/N wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZK1+1P na działkach o nr ewid.: 157; 158; 1108;
187; 186/1; 186/2; 185; 184; 182; 180/2; 180/1; 181; 194; 195; 1124; 197/2; 197/1; 198;
199; 200; 201; 202; 203; 204/1; 204; 209; 210; 213; 214; 217; 218; 220; 223; 224; 227;
228; 231; 232/1; 234/1; 235; 235/1, 1126 położonych przy drodze powiatowej w miejscowości
Dziurów, gmina Zawichost.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych
materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od doręczenia
niniejszego zawiadomienia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduję się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w Referacie
Gospodarki Komunalnej Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 19 i jest do wglądu
w godzinach od 700 do 1500. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane
dowody i materiały w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo
kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie z art. 28
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Otrzymują
1. Inwestor.
2. Wszystkie strony uczestniczące w postepowaniu.
3. a/a.
Sprawę prowadzi Krzysztof Stopczyński tel. 15 8364115

