Starosta Opatowski
w Opatowie
B.I.6740.2.7.2021.Iw

OBWIESZCZENIE
Starosty Opatowskiego
z dnia 10.11.2021 r.
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 20 i art. 28 ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz
art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1899)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek z dnia 17.09.2021 r. uzupełniony w dniu 26.10.2021 r. złożony przez
Inwestora, tj. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A; 20-340 Lublin, reprezentowanego
przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
pozwolenia na przebudowę odcinka linii napowietrznej SN 15kV Opatów-Iwaniska
odg. Stobiec 3 i 4 na linię kablową na terenie gminy Iwaniskach na działkach o nr ew.:
obręb Iwaniska: 737/1;
obręb Zaldów: 211, 213, 205, 220, 204, 144, 217, 202, 216, 201;
obręb Wzory: 11, 10, 535, 6, 7;
obręb Stobiec o nr ew. 1404, 1299, 1220, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266,
1258, 732, 731, 1004, 1002, 1000/1, 1467, 1466, 1465, 1464/1, 1463, 995, 994, 993/1, 1461,
733, 729, 709, 708/4, 707, 706, 705, 704, 661, 657, 979/1, 978/2, 978/1, 977, 976/1, 975,
974/2, 974/1, 973, 970, 968, 967, 965, 962, 959, 955, 953, 952, 954, 958, 852/1, 852/2, 851,
849, 848, 847, 846, 853, 895, 829, 831, 832;
obręb Skolankowska Wola: 442.
Projektowana inwestycja realizowana będzie według projektu indywidualnego.
W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi
przedmiotowej sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17 (I piętro, pokój nr 111, nr tel. 797 994 703).
Zgodnie z art. 10 Kpa strona może brać czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, co
oznacza, że przysługuje jej prawo zgłaszania wniosków dowodowych, twierdzeń, wykładni przepisów prawa, a
przed wydaniem decyzji ma możliwość wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875), strona może zrzec się
uprawnień przysługujących jej z art. 10 k.p.a. i w tym celu winna złożyć oświadczenie do organu.
Strona może zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim telefonicznie ustaleniu terminu
z pracownikiem merytorycznym prowadzącym sprawę, przy czym strona zobowiązana będzie wówczas
do stosowania środków ochrony. W budynku Starostwa przyjmowane są jedynie osoby zdrowe. Strona
może wnieść o wyznaczenie nowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy, ze względu, że w chwili
obecnej znajduje się w kwarantannie, pod nadzorem epidemicznym albo ze względu na inną okoliczność
nie może tego uczynić albo wyznaczyć pełnomocnika w trybie art. 32 i art. 33 k.p.a do dokonania tych
czynności za stronę.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu
10.11.2021 r., w Starostwie Powiatowym w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, w Urzędzie
Gminy Iwaniska, oraz na stronie internetowej www. bip.opatow.pl - przez okres 14 dni.
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