WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE
39-308 WADOWICE GÓRNE
Wadowice Górne, dnia 26.02.2014r.
UG-IR.6733.5.2013

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012
roku poz. 647 z póź. zm.)
WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE
Zawiadamia
że w dniu 26.02.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.5.2013 O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek:
TAURON Dystrybucja S. A.
Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów
złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Alfred Przewoźnik
na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:
„BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN 15KV
W MIEJSCOWOŚCI JAMY – WOLA WADOWSKA”
W/w inwestycja realizowana będzie :
na działkach o nr ewid.: 1096, 1097, 1098, 708, 714/3, 716, 717, 719, 721/1, 720
w miejscowości Jamy (obręb 103 – Jamy);
na działkach o nr ewid. 1723/2, 1723/3, 1720/2, 1718 w miejscowości Wola
Wadowska (obręb 112 - Wola Wadowska), gmina Wadowice Górne
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji
oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub ustnej
w Urzędzie Gminy Wadowice Górne, pokój nr 24, w godz. 7.45 - 15.45, tel. /014/682-62-06
lub pocztą elektroniczną na adres budownictwo@wadowicegorne.pl
Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w innych
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis
szczególny tak stanowi. Wówczas doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Wadowice Górne
w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 27-02-2014r.
Wójt Gminy
Stefan Rysak

