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OBWIESZCZENIE 

z dnia 12 ~wietnia 2022 roku 


WOJTA 1MINY SI"UBICE 


o ZEBRANIU MATERIALU D~WODOWEGO I WYDANIU DECYZJI 
o USTALENIU LOKALIZACJi INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 1O§ , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i z~gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 
poz.503) zawiadamiam, ze zebrano matertal dowodowy i w dniu 11 kwietnia 2022 r. zostala 
wydana decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwf stycji celu publicznego pn.: 

"budowcr sieci elektroenergetyczeej kablowej niskiego napicrcia nN-0,4kV 

wraz z kablow:t naziemn:t szaf:t rozdzielcz:t oraz szafk:t pomiarow:t 


na dzialkach nr ewid. 18/2 i 19/2 1w miejscowosci Budy, w gminie Slubice" 


na wniosek Energa Operator S.A. ul. Marybarki Polskiej 130,80-557 Gda6.sk reprezentowanej 
przez Pana Jacka Chrobocinskiego, zam. Plock. 

Stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia Q7 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. f 03) projekt niniejszej decyzji zostal wyslany do 
uzgodnien: 

z PGW Wody Polskie Zarzqd Zlewni we Wloclawku - w przypadku niezajycia 
stanowiska przez organ uzgadniaJqcy w ustawowym terminie od dnia doryczenia 
wystqpienia 0 uzgodnienie - uzgodhienie uwaza siy za dokonane, 
z Zarz'ldem Drog Wojewodzkich t Warszawie - w przypadku niezajycia stanowiska 
przez organ uzgadniaj'lcy w ustar owym terminie od dnia doryczenia wyst'lPienia 
o uzgodnienie - uzgodnienie uwaz1 siy za dokonane, 
ze Starost'l Powiatu Plockiego - w przypadku niezajycia stanowiska przez organ 
uzgadniaj'lcy w ustawowym terminie od dnia doryczenia wyst'lPienia 
o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza siy za dokonane, 

Z b . d k .. d d l . . ,ze ranyml 0 umentaml I wy an'l ~cyzH strony postypowama mog'l zapoznac Sly 
Urzydzie Gminy Slubice, ul. Plocka 32, 09i 533 Slubice ( pokoj nr 10, tel. 24 277 8940), 
w terminie 14 dni od daty ukazania siy niniejszego obwieszczenia. 
Po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia, zawiadomienie b:tdz dorcrczenie uwaza 
sicr za dokonane. 

ozlowski 


