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Rychliki, dn. 12.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RYUCHLIKI
o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Działając na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
503) oraz art. 49, art. 61 §1, §4 i art. 73§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - Wójt Gminy
Rychliki,
z a w i a d a m i a, że:
na wniosek złożony do Urzędu Gminy w dniu 07.07.2022 r. przez Arkadiusza Święcickiego,
działającego w imieniu Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul.
Tuwima 6, 10 -950 Olsztyn (uzupełnionego w dniu 12.07.2022 r.), na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa w dniu 2.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
- budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek o numerze
ewidencyjnym 177/4 i 177/3, obręb Marwica, arkusz mapy 2, gmina Rychliki. w celu
zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego stronom wyznacza się 14
dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na zapoznanie się z aktami sprawy,
uzyskanie ewentualnych wyjaśnień, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń dotyczących
przedmiotowej sprawy. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rychlikach
pok. 2A, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 700 – 1500). Pisemne wnioski należy
kierować na adres: Urząd Gminy w Rychlikach, 14-411 Rychliki 86, e-mali:
sekretariat@rychliki.pl.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego
postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w UG Rychliki, na tablicy ogłoszeń sołectwa Marwica oraz na stronie
internetowej BIP Rychliki pod adresem: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni licząc o dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 12.07.2022 r.
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