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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 
1815) 

że na wniosek, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 19-08-2019 r. PGE Dystrybucja S. S. Oddział 
Skarżysko Kamienna al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna działające przez 
pełnomocnika Pana Macieja Dzika prowadzącego działalność gospodarczą pn. Pracownia Projektowa 
CKTECH Maciej Dzik Słowik, ul. Markowizna 30, 26-052 Nowiny, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej średniego 15kV i 
niskiego 0,4kV napięcia przewidzianej do realizacji na terenie działek zlokalizowanych w gminie 
Szydłów: działki nr ewid. 1367/2, 2502, 2511. 

Zawiadomienie bądź doręczenie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, poprzez umieszczenie 
obwieszczenia na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do 
czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i 
wnioski w tej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Szydłowie ul. Rynek 2 pokój 23. Godziny otwarcia Urzędu: w czwartki od 8:30 do 
16:30, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 7:30 do 15:30. 

Zawiadamiam strony postępowania 


