
Zambrów, dnia 11 maja 2020 r. 
Rrg.6733.6.2019 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW 

 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 

elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15 kV, kontenerowej 
stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4 kV, kablowych linii niskiego napięcia nn 0,4 kV ze 
złączami kablowymi nn 0,4kV na częściach działek o numerach 15/3, 527/2, 527/1, 15/1, 16/1, 

17/5, 17/6, 17/3, 16/2 ,15/2 położonych w obrębie ewidencyjnym   Zbrzeźnica, gmina Zambrów. 
 
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                                         
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), informuję, że w trakcie 
postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15 
kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4 kV, kablowych linii niskiego napięcia nn 
0,4 kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV na częściach działek o numerach 15/3, 527/2, 527/1, 15/1, 
16/1, 17/5, 17/6, 17/3, 16/2 ,15/2 położonych w obrębie ewidencyjnym   Zbrzeźnica, gmina Zambrów, 
uzgodniono przedmiotową decyzję z: 
− Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w odniesieniu do gruntów 

wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami: 
W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o uzgodnieniu nie wpłynęła odpowiedź, w związku 
z tym uzgodnienie uważa się za dokonane. 

− Starostą Powiatu Zambrowskiego w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne 
i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami – postanowienie znak:                    
GK. 6123.114.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

− Zarządcą drogi – w zakresie terenu przylegającego do drogi krajowej – postanowienie znak: 
O.BI.Z-3.4351.26.2020.2.UF z dnia 09.04.2020 r. 

− Zarządcą drogi – w zakresie terenu przylegającego do drogi powiatowej: W terminie 14 dni od 
dnia doręczenia pisma o uzgodnieniu nie wpłynęła odpowiedź, w związku z tym uzgodnienie 
uważa się za dokonane. 

 W dniu 11.05.2020 r. na wniosek złożony przez Pana Artura Perkowskiego, ul. Kościukowska 
48, 16-070 Choroszcz działającego w imieniu PGE Dystrybuczja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. 
Garbarska 21a, 20-340 Lublin, wydałem decyzję znak: Rrg.6733.6.2019 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej 
linii średniego napięcia SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15kV/0,4 kV, 
kablowych linii niskiego napięcia nn 0,4 kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV na częściach działek 
o numerach 15/3, 527/2, 527/1, 15/1, 16/1, 17/5, 17/6, 17/3, 16/2 ,15/2 położonych w obrębie 
ewidencyjnym   Zbrzeźnica, gmina Zambrów. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zambrów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a przed 
upływem tego terminu decyzja nie podlega wykonaniu. 
 Doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się 
obwieszczenia.   
   

 
               wz. WÓJTA 

   Stanisław Krajewski 

   ZASTĘPCA WÓJTA 

 


