Orneta, dnia 11.05.2022 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORNETY
o wydaniu decyzji znak: RiZP.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w obrębie Opin,
gmina Orneta

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.
503) Burmistrz Ornety podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek A.K. -Inwestora
w dniu 11.05.2022 roku wydana została decyzja znak: RiZP.6733.1.2022 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w obrębie Opin,
gmina Orneta.
Lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia: działki nr 37/8, nr 37/11, nr
37/7, nr 37/7, nr 1/49, 1/17, nr 1/7, nr 1/9, nr 1/10, nr 1/11, nr 1/12, nr 1/20,
nr 1/21, nr 1/22, nr 1/23, nr 1/24, nr 1/25, nr 1/26, nr 1/27, nr 1/35 i nr 1/37
w obrębie geodezyjnym Opin gmina Orneta.
W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dokonania niniejszego
zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji
w Urzędzie Miejskiego w Ornecie przy ulicy Plac Wolności 26, kamieniczka B, pokój nr 1
w godzinach od 8.00 do 14.30 po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu oraz godziny
(tel. kont. 55 22-10-231 lub 22-10-208).
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Ornety w terminie 14 dni od dokonania
niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postepowania
administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać
zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie
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