
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

SG.IV.6733.4.2019                                                                                   Pokój, 8 listopada 2019r.

Na podstawie art.  53 ust.  1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony
postępowania,  że  w  dniu  5.11.2019  r.  zostało  wszczęte  postępowanie,  na  wniosek  Tauron
Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25 A, 31-035 Kraków, oddział w Opolu ul. Waryńskiego 1,
45-047 Opole, złożonego przez pełnomocnika PRO-EL s.c. GM, anonimizacja danych osobowych
pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zamierzenia inwestycyjnego pn: budowa linii kablowej ziemnej 15 kV wraz ustawieniem 1 słupa
15 kV na działkach ewidencyjnych nr 212, 213, 1/1, 2/1, 627 k.m. 3,  dz. nr 86, 56, 55 k.m. 1
obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój oraz na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 85, 86 k.m. 1
obręb Święciny, gmina Murów. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

3. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl

4. na stronie internetowej BIP Gminy Murów bip.murow.pl
5. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

Strony mogą składać wnioski i uwagi do w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od
daty  ukazania  się  niniejszego obwieszczenia  na  tablicy  ogłoszeń oraz  BIP.  W każdym stadium
postępowania  strony  mogą  zapoznać  się  z  materiałem  dowodowym  zgromadzonym  w
przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie. Wnioski można składać w tutejszym  
urzędzie, w pok. nr 41 w godzinach pn. od 8:00 do 17:00, wt.- czw. od 7:30 do 15:30, pt. 7:30 do
14:00.

Wójt Gminy Pokój 

 /-/            

  Barbara Zając    

Pouczenie

Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  przysługuje stronie
postępowania prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania,  wglądu w akta
sprawy oraz  sporządzania  z  nich  notatek,kopii  lub  odpisów.  Prawo to  przysługuje  również  po
zakończeniu postępowania. Strona może się z zapoznać z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pokój
przy ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 17:00, wt.- czw. od 7:30. do
15:30, pt. od 7:30 do 14:00, biuro nr 41. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z
osobą prowadzącą postępowanie,  nr tel.  77 469 30 85 wew. 41. Strona ma możliwość złożenia
odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.



W myśl art. 32-33 Kpa - Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności
wymaga jej  osobistego działania.  Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone
do  protokołu.  Pełnomocnik  dołącza  do  akt  oryginał  lub  urzędowo  poświadczony  odpis
pełnomocnictwa.  Adwokat,  radca prawny,rzecznik patentowy,  a  także doradca podatkowy mogą
sami  uwierzytelnić  odpis  udzielonego  im  pełnomocnictwa  oraz  odpisy  innych  dokumentów
wykazujących ich umocowanie.  Zgodnie z art. 40§ 1-5 Kpa pismo doręcza się stronie, a gdy strona
działa  przez  przedstawiciela  doręcza  się  temu  przedstawicielowi.  Strona  ma  prawo  ustanowić
pełnomocnika wtedy pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników,
doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W
razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w
aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego
pobytu  albo  siedziby  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  innym  państwie  członkowskim  Unii
Europejskiej,  jeżeli  nie  ustanowiła  pełnomocnika  do  prowadzenia  sprawy  zamieszkałego  w
Rzeczypospolitej  Polskiej  i  nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej  Polskiej,  jest
obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do
doręczeń  przeznaczone  dla  tej  strony  pisma  pozostawia  się  w  aktach  sprawy  ze  skutkiem
doręczenia.  Strona  ma  możliwość  złożenia  odpowiedzi  na  pismo wszczynające  postępowanie  i
wyjaśnień  na  piśmie.  Organ  administracji  publicznej  może  w  razie  wątpliwości  zażądać
urzędowego  poświadczenia  podpisu  strony.   Zgodnie  z  art.  28  Kpa  stroną  jest  każdy,  czyjego
interesu  prawnego  lub  obowiązku  dotyczy  postępowanie  albo  kto  żąda  czynności  Organu  ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek. Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10
§ 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Zgodnie z art. 57 Kpa termin uważa się bowiem za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo
zostało  nadane  w  polskiej  placówce  pocztowej  operatora  publicznego  lub  złożone  w  polskim
urzędzie  konsularnym,  a  także w placówce pocztowej  operatora  świadczącego pocztowe usługi
powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy
nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41. § 1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele  i  pełnomocnicy  mają  obowiązek  zawiadomić  organ  administracji  publicznej  o
każdej  zmianie  swego  adresu.  W  razie  zaniedbania  ww.  obowiązku  doręczenie  pisma  pod
dotychczasowym adresem ma skutek  prawny.  Zgodnie  z  art.  37  kpa,  jeżeli  sprawa  nie  została
załatwiona  w  terminie  określonym  w  art.  35  lub  przepisach  szczególnych,  ani  w  terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a także jeśli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to
niezbędne do załatwienia sprawy wówczas stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Proszę
również zapoznać się z klauzulą informacyjną o gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu danych
osobowych zawierającej informacje o administratorze danych osobowych, zakresie przetwarzania
danych  osobowych  i  uprawnieniach  z  tym  związanych  pod  adresem:
http://bip.gminapokoj.pl/3723/2191/klauzula-informacyjna.html 




