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INW.6733.3.2022  

 

Obwieszczenie  

Burmistrz Modliborzyc zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego               
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Stosownie do przepisów art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy                
z dnia 27 marca 2003 roku O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 503 ze zm.) Burmistrz Modliborzyc zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe                        
w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:  
 „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV Janów – Blinów od słupa nr 45 do 
słupa nr 92 na linię kablową” – Etap 1 na działkach nr ewid. 846, 845, 842/3, 842/2, 772/3, 771, 
770, 749, 737, 721, 711/2, 710/2, 709/2, 709/1, 695, 692/1, 692/2, 631/1, 601/1, 600, 599/1, 598, 572, 
520/3, 520/2, 519/1, 518/1, 517/1, 465, położonych w obrębie ewidencyjnym 24 Wolica Pierwsza 
oraz na działkach nr ewid. 635, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 132, położonych w obrębie 
ewidencyjnym 0023 Wolica Kolonia, gmina Modliborzyce, powiat janowski. 

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym 
Urzędzie Miejskim pokój nr 6 (I piętro) w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi 
dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi wnioskami, wyjaśnieniami i zastrzeżeniami w tej sprawie 
(w tym między innymi wymaganiami analizami i projektem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 
celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody                            
i materiały, a następnie zostanie wydana decyzja.  

 

           Burmistrz Modliborzyc  
 Witold Kowalik 

 

 

 

 

 

Wywieszono:  

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.  

2. Na tablicach ogłoszeń w miejsc. Wolica Kolonia i miejsc. Wolica Pierwsza.    

3. W miejscu i pobliżu planowanego przedsięwzięcia.   

Zamieszczono:  

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.  

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.    


