
WÓJT GMINY DĄBROWA 

ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa 

 
GP.6733.10.2020.MP               Dąbrowa, dnia 6 sierpnia 2021 r. 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 
Na podstawie art. 49 i art. 10  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741  

z późn.zm.) 

z a w i a d a m i a m 
 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę dwóch elektroenergetycznych 

kablowych linii 110kV wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą  

do zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu 

miejscowości Wrzoski na części działek  nr 17, 689/21, 687/24, AM-1 oraz  na części działek  

nr 473/60, 474/60, AM-2, obręb ewidencyjny Chróścina, gmina Dąbrowa.  

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej decyzji znajduje się w pok. 108 Urzędu Gminy 

Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56. Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od dnia 

dokonania ogłoszenia zapoznać się w Urzędzie Gminy Dąbrowa z treścią przedmiotowej decyzji  

w  godzinach przyjęć interesantów. 

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem COVID-19 i wprowadzone w związku z tym ograniczenia 

kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie, w celu 

zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub  

za pośrednictwem platformy EPUAP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Gminy 

Dąbrowa http://gminadabrowa.pl/40/2320/urzad-gminy-dabrowa-informacje-teleadresowe.html. 

Możliwe jest osobiste załatwienie sprawy w Urzędzie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  

z pracownikiem Urzędu i zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu  

9 sierpnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrowa, w miejscowości planowanej 

inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/4406/2595/obwieszczenia-wojta-dotyczace-inwestycji-celu-

publicznego.html.   

 

 

 

Z up. Wójta  

Marcin Oszańca 

Zastępca Wójta    
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