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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503)
obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami
współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
sieci elektroenergetycznej nN wraz z zabudową zestawu złączowopomiarowego na działkach nr 128/3 i 128/4 obr. 76 w Cieszynie przy
ul. Jastrzębiej.
Inwestycja będzie polegała na budowie sieci elektroenergetycznej
ziemnej o długości od 11 m do 15 m, wykonanej kablem o przekroju
4x120 mm2, a także zamontowany zostanie zestaw złączowopomiarowego.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tutejszy organ w dniu 28 marca 2022 r. wystąpił
o uzgodnienie decyzji z organami uzgadniającymi, tj. Dyrektorem
Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Gliwicach w zakresie melioracji, Starostą Cieszyńskim w zakresie

ochrony gruntów rolnych oraz Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie
- w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.
W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia Dyrektor
Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Gliwicach postanowieniem uzgodnił projekt decyzji, a Miejski
Zarząd Dróg w Cieszynie zaopiniował pozytywnie projekt decyzji.
W wyznaczonym terminie Starosta Cieszyński nie zajął stanowiska –
wobec czego uzgodnienie uważa się za dokonane.
Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni
legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami
obligacyjnymi do ww. działki, w przypadku gdy określone wyżej
zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień
związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą zapoznać się z
zebranymi dokumentami w tej sprawie w terminie do dnia
26 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach: od 730 do 1630 w poniedziałek,
od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, od 730 do 1430 w piątek.
Postępowanie toczy się na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział
w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała,
reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Kubaczkę.
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