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RNPP.6733.5.2020                   Gizałki, dnia 07.09.2020 r. 
 
 
 

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

 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 

 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia                
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 53              
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                   
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) 

 
 

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości, 
 
 

że w dniu 03.09.2020 r. na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130,                    
80-557 Gdańsk, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Rafał Więcek, działający w imieniu firmy 
ENERGA Invest Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wszczęto postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV w oparciu o wymianę lub 
konserwację oraz przesuniecie części stanowisk słupowych i wymianie przewodów na nowe. Wniosek 
został złożony w dniu 16.07.2020 r. i uzupełniony w dniu 03.09.2020 r. 
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy Gizałki 
(pokój nr 8). Strony mogą składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia na piśmie w terminie 14 dni od daty 
ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

 
 

 
Obwieszczenie otrzymują: 
1. Sołtys wsi Orlina Duża (tablica ogłoszeń). 
2. Sołtys wsi Studzianka (tablica ogłoszeń). 
3. Sołtys wsi Kolonia Ostrowska (tablica ogłoszeń). 
4. Sołtys wsi Świerczyna (tablica ogłoszeń). 
5. Sołtys wsi Wierzchy (tablica ogłoszeń). 
6. Sołtys wsi Gizałki-Las (tablica ogłoszeń). 
7. Sołtys wsi Leszczyca (tablica ogłoszeń). 
8. Sołtys wsi Gizałki (tablica ogłoszeń). 
9. Sołtys wsi Czołnochów (tablica ogłoszeń) 
10. Sołtys wsi Szymanowice (tablica ogłoszeń). 
11. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki  
      oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gizałki. 
12. aa (MCz.). 


