Ustrzyki Dolne, dnia 14-02-2007r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

zawiadamiam,
Ŝe w dniu 14-02-2007r. na wniosek, który złoŜył w imieniu Rzeszowskiego Zakładu
Energetycznego S. A. z/s przy ul. 8-go Marca 6 w Rzeszowie, pan Władysław Szczurko, została
wydana decyzja Nr 2/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na: budowie linii napowietrznej SN 15kV na istniejącej sieci nN na odcinku
ok. 600 m od stacji transformatorowej Łodyna 3 do słupa nr 30, budowie linii kablowej SN
15 kV na odcinku ok. 1200 m od słupa nr 30 do osiedla Kopalnia Łodyna, budowie stacji
transformatorowej słupowej 15/04 kV na osiedlu Kopalnia Łodyna, przebudowie linii SN
na odcinku od stacji transformatorowej Łodyna 3 do słupa nr 34 ( wymiana na przewody
izolowane ), budowie sieci rozdzielczej kablowej i napowietrznej nN o dł. ok. 200m
z przyłączami kablowymi o dł. do 35 m w ilosci 12 szt. na osiedlu Kopalnia Łodyna
zlokalizowanych na działkach nr ew. 259, 257, 86, 85, 269/1, 326, 82/2, 80, 20, 266, 19/3,
18, 17, 16/1, 306/8, 15, 325, 8/2, 306/4, 4/2, 255, 1/26, 323, 1/24, 1/29, 1/51, 1/49, 1/46, 1/28,
1/27, 1/42, 1/41, 1/33, 1/31, 1/52, 1/34, 1/21, 1/40, 1/36, 1/38, 1/39, 1/43, 1/47,
w miejscowości Łodyna, Gmina Ustrzyki Dolne.
Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą się zapoznać w pokoju nr 12A
w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
przy ulicy
Kopernika 1.
Od decyzji słuŜy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni
od daty ukazania się obwieszczenia.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę
i zakres Ŝądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to
Ŝądanie - art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z 10-05-2003r. z późn. zm.).

