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OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art.10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego  /tekst jednolity : Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, 

że w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Przebudowa istn. linii 

napowietrznej SN Połaniec-Rytwiany odcinek od słupa nr 79 w kierunku odg. Kłoda 3 

 i Kłoda 4 w msc. Kłoda” na działkach o nr ew. 231, 1363, 207/1, 282, 247, 248/1, 248/2, 

250, 252, 1360, 1361, 344, 254, 256, 258, 1316, 260, 263, 266, 269/2, 269/3, 272, 1357 w 

miejscowości Kłoda” o wydanie której wystąpił Pan Tomasz Śmierciak, ul. Krowoderskich 

Zuchów 18/30, 31-272 Kraków, pełnomocnik działający w imieniu PGE Dystrybucja S. A. z 

siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, organy uzgadniające zajęły n/w 

stanowiska : 

 

1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, nie zajął stanowiska w zakresie 

ochrony melioracji wodnych w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia wystąpienia o 

uzgodnienie tj. od dnia 22.06.2018r. W świetle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uważa się za dokonane. 

2. Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w zakresie ochrony gruntów rolnych w terminie 

2 tygodni od dnia dostarczenia wystąpienia o uzgodnienie tj. od dnia 22.06.2018r. W 

świetle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

uzgodnienie uważa się za dokonane. 

3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, postanowieniem z dnia 

29.06.2018r., znak: Zn. spr.: ZS.224.3.169.2018, uzgodnił projekt decyzji w zakresie 

ochrony gruntów leśnych, pod warunkiem zlokalizowania inwestycji w pasie istniejącej 

linii energetycznej, bez wycinki drzew. 
 

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można się zapoznać 

z  aktami przedmiotowej sprawy  oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych 

dowodów i materiałów w sprawie . 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

Po upływie wyżej określonego terminu sprawa będzie rozpatrywana w oparciu                                      

o zgromadzoną dokumentację sprawy. 
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