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wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Napostawieart. 49 orazart. 10 $ 1i art.40 $ 5 ustawy zdniallczerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.I]. z 2020 r. poz. 256 z
poz. 256 zę zmian.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze
zmian.)

zawiadamia się,

że w dniu 20 lipca 2020 t., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia
Iokalizacji inwestycji celu publicznego pn: ,,budowa linii kablowej SN - 15 kV
- w ramach zad,ania inwestycyjnego pn. Budowa linii kablowej SN GPZ

Brodnica _ Podg

rz _ Radziki kier. ST Łapin ż _ Rumunki 3,

ST

Lamkowizna t-5, ST Kupn o 2 na dz. o nr ewid. obręb Kupno: 3236115;

13712; 3231,140- 3236112; 191; 3236t2; 186;88/1; 119/2; lt7tl 3231t9; 13612,
obręb Lamkowiznaz 23211; 231; 2t9lt; 199; 20ti 3233/8; 133/10; 267; 133/8;

l33l5; 13314;323313;203 obręb Łapin ż - Rumunki:
3233ll4 o obręb Radziki Duże: 485; 493; 554; 484; 486; 353ll1'

2t9l2; t33l2i

1,3317;

323511;3236114; 477; 474:' 451.11; 323515; 479;,325118; 53613; 443; 3234125;
3234124; 586; 781; 325ll91' 49012; 478ll; 47812; 473i 3251/12; 34814, obręb
Radziki Małe: 325011,; 127ll;310/1; 315; 3248/1 gm. Wąpielsk.

W

związku

z

powyższym strony mogą

złoĘc odpowiedź na

pismo
wszcrynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z
materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak r wniez
wypowie dziec się, co do zgromadzonych materiał w oraz zgłoszony ch Żądafl, w
tym z}oĘć wyjaśnienia na piśmie, przywołuj ąc rclak sprawy jak w nagł wku, w
terminie 14 dni od dnia wywieszenia i ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w
budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku pok. nr 15 w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. od 8oo do 14"o.

mgr tnz.

Sporz ądztł: G. Dz terŻynski

