
," l "

OŚZP.6733.20.2019 Rudniki, 2020-01-16

OBWIESZCZENIE
dotyczące wycofania wniosku w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 i art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późno zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późno zm.)
w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A
Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

działającej przez pełnomocnika

Pana Mariana Janasa
reprezentującego

Zakład Usługowo - Handlowy "INSTAL" Marian Janas
ul. Warszawska 70, 46-320 Praszka

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:

przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z budową linii kablowej 0,4 kV, zasilanej ze stacji
transformatorowej CZZ50438 "Żytniów 5", przewidzianego do realizacji na działkach
oznaczonych nr ewid. gr.: 173, 174, 180, 234, 182, 230, 122, 279, 123, 128, 129,210,215, obręb
Tokary, k. m.1, gm. Praszka, działkach oznaczonych nrewid. gr.: 118, 187, 119, 120, 121, 122, 52,
185,116,186,117,66,65,125,126,67,75,127,128,129, 130,77,80,94/4,97,101,102,103,104,
obręb Żytniów, k. m. 3, gm. Rudniki oraz działkach oznaczonych nr ewid. gr.: 177, 185,62/2,63/2,
64/2,65/2,66/2,67/2,68/7,188,72/2,192,193,195, 196/2, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202, obręb
Jelonki, k.m. 1, gm. Rudniki.

informuje, że pismem z dnia 13 stycznia 2020 r. (data wpływu 14 stycznia 2020 r.) Inwestor wycofał
wniosek o wydanie decyzji celu publicznego dla ww. zamierzenia inwestycyjnego.

W związku z treścią art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późno zm.) strony postepowania uprawnione są
do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku o umorzenie postępowania.
Brak zgłoszenia wyraźnego sprzeciwu w ciągu 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia rozumiany
będzie jako aprobata dla umorzenia postępowania i stanowić będzie podstawę do wydania decyzji
umarzającej.

Wniesienia ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania, a także zapoznania się
z aktami sprawy można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A,
46-325 Rudniki, pok. nr 3 (tel. 0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu.
Ewentualny sprzeciw może być wniesiony w formie pisemnej, ustnej do protokołu pod ww. adresem lub
w formie elektronicznej na adres GminaRudnikilskrytka/skrytka_ESP-20131229233629

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni
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Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach i Urzędzie Miejskim w Praszce
2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BlP) Gminy Rudniki oraz Urzędu Miejskiego

w Praszce
3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w lytniowie, Jelonkach

i Tokarach

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w .

w okresie od do " " .


