Gizałki, dnia 12.01.2021 r.

RNPP.6733.10.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), w związku
postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii WN 110
kV relacji Gizałki – Jarocin Wschód polegającej na wymianie i przesunięciu części stanowisk
słupowych oraz na wymianie przewodów na nowe

Wójt Gminy Gizałki podaje do publicznej wiadomości,
że pismem z dnia 23.12.2020 r. oraz pismem z dnia 12.01.2021 r. zwrócił się do
pełnomocnika, działającego w imieniu ENERGA Invest Sp. z o.o. o wyjaśnienie poniższych
kwestii:
1) czy w obszarze objętym wnioskiem, na terenie o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. , poz. 310 ze zm.), będą
lokalizowane nowe słupy energetyczne oraz czy będą w tym obszarze wykonywane
jakiekolwiek prace?
2) w jaki sposób zapewnione zostanie spełnienie wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w tym m. in. zapewnienie
bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, spełnienie wymagań
dotyczących higieny, zdrowia i środowiska, ochrony przed hałasem, możliwości
utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu budowlanego?
3) w jaki sposób zostaną zachowane pola elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne
w miejscach dostępnych dla ludności?
4) w jaki sposób będzie możliwe wykonywanie robot budowlanych pobliżu ww. linii, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), w tym §55 ust. 1 tego rozporządzenia?
5) czy planowana jest zmiana przebiegu linii lub słupów energetycznych?
6) w jakich miejscach zostaną postawione słupy energetyczne? Czy planowane roboty
budowlane zostaną uzgodnione z dysponentami gruntów? Czy szczegółowa lokalizacja
słupów zostanie również uzgodniona z dysponentami gruntów?
7) w jakim okresie planowane jest wykonywanie robót budowlanych? Czy jest możliwość
wykonywania robót budowlanych w okresach, w których nie występują uprawy polowe
na gruntach rolnych?
8) podania numerów działek i obrębów ewidencyjnych, na których występują grunty leśne.
Obwieszczenie otrzymują:
1. Urząd Miasta w Jarocinie.
2. Sołtys wsi Łuszczanów.
3. Sołtys wsi Kadziak.
4. Sołtys wsi Wilkowyja.
5. Sołtys wsi Annapol.
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6. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki
oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Gizałki.
7. aa (MCz.).
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