Rutka-Tartak, dnia 6 października 2017 roku
WÓJT GMINY RUTKA-TARTAK
BKO.6733.5.2017

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) i art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1257)

zawiadamiam
że na wniosek:
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
działającej przez Pełnomocnika
Waldemara Waszkiewicza
z dnia 3 października 2017 r. (data wpływu do organu: 05.09.2017 r.)
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii
napowietrzno-kablowej SN jako powiązania między liniami 20 kV Wiżajny-Krejwiany i
Wiżajny-Szypliszki, na którą się składa:



kabel typu 3xRUHAKXs 70 mmm2 o średnicy ok. 3,3cm ułożony na trasie
długości ok. 1,7 km, ułożony na głębokości min. 90cm a pod jezdniami min.
1,2m budowie linii napowietrzno-kablowej SN 20kV,
linia napowietrzna niepełnoizolowana ok. 100m. – oo

na działkach oznaczonych nr geod.:
38/2, 34/3, 6/3, 6/4, 6/6 położonych w obrębie geodezyjnym Sikorowizna, w gminie
Rutka-Tartak
i na działkach oznaczonych nr geod. 143, 144/1, 145/2, 145/1, 148/3, 140/1, 141/1, i
138/1 położonych w obrębie geodezyjnym Krejwiany, w gminie Rutka-Tartak
Linia napowietrzna 20kV Wiżajny – Krejwiany odgałęzienie do Stacji Krejwiany 2 oraz
linii napowietrznej 20kV Wiżajny – Szypliszki odgałęzienie do stacji PoszeszupieFolwark są liniami promieniowymi bez możliwości drugostronnego zasilania. W
przypadku powstania awarii, lub potrzeby wyłączenia linii do prac planowych
pozbawionych zasilania może być w sumie 15 stacji transformatorowych.
Przebudowa pozwoli na uniknięcie strat finansowych związanych z niedostarczeniem
usługi dystrybucyjnej, skróceniem czasu przerw w dostawie energii i lokalizacji
uszkodzeń.
Informuję, że strony postępowania (w rozumieniu art. 28 Kodeksu

postępowania administracyjnego) mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy
Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak w godzinach pracy urzędu (7.30 do
15.30) w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego zawiadomienia poprzez
obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 K.p.a zawiadomienie poprzez obwieszczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z
wnioskiem określającym lokalizację i program inwestycji można zapoznać się w
Urzędzie Gminy Rutka-Tartak (pokój nr 7).
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