OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. K odeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zwany dalej K pa, oraz art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 08. 03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.), art.11
ust.3 ustawy z dnia 15.03.2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2015 r. poz.1438)
oraz § 17 pkt 4 uchwały nr XLV I/1422/ 2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18.12. 2008 r. w sprawie
przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji
m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r. poz. 6725),

z awiadamia się
osoby mające status strony według art. 28 Kpa, że w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bielany, Urzędu Dzielnicy Bielany zostało wszczęte postępowanie administracyjne
na wniosek złożony dnia 05.06.2017 r. przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., które zostało
zakończone decyzją nr 19/L/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu
publicznego dla budowy kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie
obejmującym: działki nr ew. 176, 178 i części działek nr ew. 38/1, 111/1, 114/17 z obrębu 7-07-02,
działki nr ew. 41/4, 43/3, 43/ 4 i części działek nr ew. 1/1, 1/2, 5/ 6, 5/7, 41/5 z obrębu 7 -07-03,
ul. Wrzeciono - ul. Przy Agorze w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Umożliwia się stronom zapoznanie się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, II piętro
pok. 204, od poniedziałku do piątku godz. 8.00 - 14.00, lub po telefonicznym uzgodnieniu przybycia
(tel. 22-37-33-204). Odpis decyzji zostanie udostępniony stronie na zasadach określonych
w art. 49b Kpa.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważ a się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 10 lipca 2017 r.
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