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Rutka-Tartak, dnia 31 lipca 2017 roku
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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się,
że w dniu 31 lipca 2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Rutka-Tartak 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 20kV/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.
Stronom postępowania (w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 201 r., poz. 1257) od ww.
decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Suwałkach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty
dokonania niniejszego zawiadomienia poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie
poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania.
Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów
postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej
rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ
odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do
rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie

wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w
terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu
odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy
postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Z ww. decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można
zapoznać się w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak (pokój nr 7), w dniach poniedziałekpiątek w godzinach 730 – 1530.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym „Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno
zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie”.
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