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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) w związku 
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m ,

że na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20—340 Lublin 
działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Olszewskiego wykonującego prace dla PRO- 
INSTAL Jarosław Olszewski z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 91, 05-205 Dobczyn, zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego:

1. budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN na terenie części 
działek ewid. nr 188/4, 188/3,195 w obrębie 0024, Wszebory,

2. budowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci niskiego napięcia nN w granicach 
części następujących działek ewid. nr 126, 128, 121 obr. 0010, Karolew; nr 105, 
106/105, 107, 100, 95, 81/1, 239 obręb 0025, Zaścienie; nr 195, 1 i 3 obręb 0024, 
Wszebory; nr 125/2,124/2, 123/2 obręb 0020, Trojany,

3. budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN na terenie części 
następujących działek ewid. nr 128 obr. 0010, Karolew; nr 239, 82, 86, obręb 0025, 
Zaścienie; 195, 40 obręb 0024, Wszebory,

4. budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na terenie części działki ewid. 
nr 195 w obrębie 0024 Wszebory;

w miejscowościach Karolew, Zaścienie Wszebory oraz Trojany w gminie Dąbrówka.
Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości, przez 

umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówka (www.bip.dabrowka.net.pl), wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Dąbrówka.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrówka w Referacie 
Zagospodarowania Przestrzennego i Zarządzania Mieniem Komunalnym (pokój nr 5) 
w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek -  piątek 7:30-15:30 oraz zgłosić ewentualne uwagi 
i wnioski w terminie do dnia 26.07.2018 r.
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