WÓJT GMIN RUTKA-TARTAK

Rutka-Tartak, dnia 05 lipca 2017 r.

BKO.6733.3.2017

ZAWIADOMIENI E
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 16 ustawy z
dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r., poz.935)
za w i a d a m i a m
że zostały zebrane dowody i materiały w toczącym się postępowaniu, na wniosek
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa: PGE
Dystrybucja S.A. ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok działającej przez
Pełnomocnika: Michała Kaźmierczaka, złożony w dniu 25 kwietnia 2017 r.
uzupełniony w dniu 17.05.2017 r. i w dniu 5.06.2017 r. (skutecznie) w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie sieci energetycznej tj.:
- budowie linii napowietrzno-kablowej SN 20kV,
- budowie linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV,
- budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 20 kV/0,4kV,
- budowie złącz kablowych 0,4kV
na działkach oznaczonych nr geod. 420, 510, 419, 424, 423, 353, 410, 403/1, 394,
389/1, 388/1, 387, 304/1, 362/2, 362/1, 366, 361, 356, 369, 368, 367, 366, 363, 4/1,
137/7, 355, 347, 357, 358, i 378 położonych w obrębie geodezyjnym Rowele, w
gminie Rutka-Tartak.
Orientacyjne długości linii to:
- sieć napowietrzno kablowa SN 20kV maksymalnie do 2000 m (2 km),
- sieć napowietrzno kablowa nn 0,4kV maksymalnie do 2000 m (2km),
- stacja transformatorowa SN/nn 20/0,4kV – 1 kpl,
- złącze kablowe 0,4kV maksymalnie 10 kpl.
Inwestycja dotyczy wszystkich gospodarstw obecnie istniejących w niedalekiej
odległości od projektowanej sieci oraz wszystkich przyszłych gospodarstwa, które
będą wnioskowały o warunki przyłączenia do sieci energetycznej.
POUCZENIE
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. strony
postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w powyższej
sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów w Urzędzie Gminy RutkaTartak (pokój nr 7) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie siedmiu
dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia, tut. organ po upływie
wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w
aktach ww. sprawy.
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