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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW

zawiadamia, że w dniu 10. 11. 2017 r. na wniosek Pana Andrzeja Guzek, pełnomocnika PGE
Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21a, Oddział Skarżysko-Kamienna,
wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 5/2017 z dnia 19. 06. 2017 r.
w punkcie 3 dotyczącym terminu realizacji wycinki drzew.
Decyzja nr 5/2017 określała termin usunięcia drzew w okresie od 16. 10. 2017 r. do 28. 02. 2018 r.

Wobec braku możliwości wyłączenia linii energetycznej 110 kV spod napięcia w tym okresie, co
jest niezbędne do prowadzenia prac, pełnomocnik PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie
wnioskuje o przesunięcie terminu realizacji wycinki drzew do 31. 12. 2018 roku.
Stosownie do art. lOg 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz.

1257 ), strony mają prawo do czynnego udziału w postępowaniu, zapoznania się z aktami sprawy i
wypowiedzenia do przedmiotu sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego
obwieszczenia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 g 1 k.p.a. informuję, że z zebranym materiałem
dowodowym w powyższej sprawie, strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój 210 - w godzinach od 7.30-14.30
oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do dnia 08. 12.2017 r.
Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pouczenie

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
www.suchedniow.bip.doc.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w
Suchedniowie.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści
niniejszego obwieszczenia.
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