WÓJT GMINY LUBRZA
WOI. lubuskie

Lubrza, dn. 2 lipca 2018 r.
Nasz znak: B.6733.03.2018

OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW
DO WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego - kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073) zawiadamiam mieszkańców gminy
Lubrza oraz inwestora i strony postępowania o zebraniu materiałów do wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w postępowaniu administracyjnym
prowadzonym na wniosek Pana Ryszarda Łokcia, przedstawiciela firmy Zakład Usług
Elektrycznych i Pomiarowych Ryszard Łokieć zJs ul. Agrestowa 19/865-780 Zielona
Góra, działającego z upoważnienia inwestora: ENEA Operator Sp. z o. o. zJs ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Świebodzin, ul. Sobieskiego 27,
66-200 Świebodzin, postępowania administracyjnego o wydanie warunków o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działce nr ewid. 2/17 w obrębie
miejscowości Mostki, w gminie Lubrza.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy
kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych,
które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem
postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wobec powyższego ustalam termin 7 dni, od daty otrzymania niniejszego
pisma dla możliwości zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w
przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów
i materiałów, zostanie wydana decyzja.
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