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o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:

"Przebudowa słupa linii SN, budowa linii kablowej SN, budowa stacji
transformatorowejI5/0,4kV, budowa linii kablowej 0,4 kV, przebudowa
istniejącej linii napowietrznej nieizolowanej na sieć izolowaną 0,4 kV w
miejscowości Tuligłowy, na terenie działek ozn. nr: 119/3,120,128/1, 164/5,
1915/1, 1915/2, 173,174, 178, 179/2, 180/4, 180/2, 181/5, 183, 188/3, 188/5,
189/2,190/2,129/3,129/3,167/5,167/8,16717,175/2, 107, 184, 192/3, 192/1,
191,177/2, 277/2,276,398,380,177/6,176/5,176/2176/3, 164/3,281,282/2,
282/1,283,163/3,163/4,162/2,284,287,161,158,153,157,156,27,100,99,
98/3,98/2,98/1,97,33,299,304,307,308,96,82,311/1, 312, 313/1, 296, 295,
311/1,293,290,291,292/2,292/1,408,409,413,401, 414/1, 410, 405, 297,
298,300,301,422,423,424,302,303,305,306,430,309,275,313/2,314,
315,317/1,317/3,318,317/2,1852,320,321,323,326, 327, 33411,334/2,
330/2,334/2,334/3,334/4,33011,343,341,333,332, 335, 331/2, 331/1, 344,
342,345,348,351,354/2,353,354/1,497/5,319,322,325,1790,356,359,
358,357,361,362,363,364,366,372,373,374/2,371/2,374/1,376,516,
1283,311/3,379,1601,1600,1613,375,368,1284,1287,1550,1288,1289,
1290,1303,1381,1382,1383,1385,513,514,1291,370,378,1405,1428,
1297, 1298,518,523, 1299,524, 1304,525, 1174,522,521,519,515,512/4,
511/2,510,511/1,508,507,506,504,502/2,834, 1940,470/2,470/1,471,472,
467,466,465,464,462,458,457,455,755,756,452/2,448,446,445,438,
437, 721/2, 434, 432/1, 433/2, 444, 447, 451, 440, 452/1, 450, 460, 459/2, 463,
425,427,426,428,694,692/2,690,420/2,420/1,419, 415, 414/3, 412, 406,
403,402,399,396,597,397,397,394,393/1,390/2, 390/3, 392, 528,385/3,
527/1,526,417,418,414/2,650,636,637,407,400,395/1,453,454,389,835,
871,651/1,834,791/1 - obręb ewid. Tuligłowy i dz. nr: 1484 obręb ewid.
Węgierka ".
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647j.t.)

niniejszym z a w i a d a m i a m,



że na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA Spółka Akcyjna, adres: 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A,

w dniu 20.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym dla zamierzenia polegającego na: "Przebudowa słupa linii SN,

budowa linii kablowej SN, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV,
przebudowa istniejącej linii napowietrznej nieizolowanej na sieć
izolowaną 0,4 kV w miejscowości Tuligłowy, na terenie dz. ozn. nr: j.w.
obręb ewid. Tuliglowy i dz. ozn. nr: 1484 obr. ewid. Węgierka ".

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia-w
Urzędzie Gminy w Rokietnicy (pokój nr 24) w dniach pracy (pon. - pt. w godz.
700_1500 można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść
ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji,
oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i
materiały zgromadzone podczas postępowania administracyjnego
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