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UNI.6733.2.2019  

O B W I E S Z C Z E N I E 

BURMISTRZA GMINY BABORÓW 

zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji  

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.) 

z a w i a d a m i a m 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: 

„Budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN typu XRUHAKXS 3x1x240/25mm dla 

zadania: realizacja robót budowlanych związanych z budową elektroenergetycznej linii 

kablowej SN- powiązanie linii 15kV GPZ Kietrz „Langowo” z linią 15kV GPZ Studzienna 

„Kietrz” w Makowie przy ul. Raciborskiej i w Tłustomostach”, na działkach o numerach 

ewidencyjnych 1593/2, 21, 1594/1, 47, 1594/2 położonych w miejscowości Tłustomosty, obręb 

ewidencyjny Tłustomosty, gmina Baborów. 

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w 

inwestycję zostało wszczęte na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., ul. Pogórska 25a, 31-035 Kraków, 

reprezentowanej przez pełnomocnika Daniela Mazurek BOZIGÓRSKI Sp. z o.o., ul. Boczna 12, 47-

460 Chałupki, z dnia 07.05.2019 (data wpływu 23.05.2019 r.).   

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Ratuszowa 2a, pokój nr 17.  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu 

postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości 

składania uwag, zastrzeżeń i wniosków. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem 

Burmistrza Głubczyc. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym 

dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Baborowie: www.bip.baborow.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Baborowie przy ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów - I piętro, na tablicy ogłoszeń w miejscowości 

Tłustomosty, w  gminie Pietrowice Wielkie: na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Maków oraz 

Pietrowice Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-

480 Pietrowice Wielkie. 
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