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Data
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budowy sieci elektroenergetycznej- linii kablowych niskiego napięcia oraz średniego napięcia oraz złącza
kablowego niskiego napięcia, na działce oznaczonej nr geod. 5239/2, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski
przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz części dz. ozn. nr geod. 1737/2, stanowiącej pas drogowy ul.
Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
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OB WI ESZ CZ EN I E
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 r., poz. 1073) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte
postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 10. 07. 2018 r., złożony
przez Firmę ELWALS Elżbieta Syczewska, ul. Bielska 31, 17- 120 Brańsk.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
Budowę sieci elektroenergetycznej- linii kablowych niskiego napięcia oraz średniego napięcia oraz złącza kablowego
niskiego napięcia, na działce oznaczonej nr geod. 5239/2, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mickiewicza w
Bielsku Podlaskim oraz części dz. ozn. nr geod. 1737/2, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu
Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.
Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być
wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.
W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 13.07.2018 r. poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia
Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.
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