
Burmistrz Mszczonowa            Mszczonów, dnia. 27.04.2022r. 

RG.6733.1.2022.SM 

 

 

 

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu kompletnego materiału  

dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

503) zawiadamia się,  

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, 

przez podanie do publicznej wiadomości:  

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, 

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu, 

-        na tablicy ogłoszeń Sołectwa Badów Górny, Kamionka, Wymysłów, 

iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 

pn. „Mszczonów – Osuchów (od GPZ Mszczonów do stacji Badów 2-1027) - przebudowa 

istniejących urządzeń elektroenergetycznych sieci SN”, przewidzianej do realizacji na 

działkach nr ew.: 80 położonej w m. Wymysłów gm. Mszczonów; 2, 11, 35, 38, 59 

położonych w m. Badów Górny gm. Mszczonów; 1/4, 47, 73/1 położonych w m. Adamówek 

gm. Mszczonów; 47, 50 położonych w m. Kamionka, gm. Mszczonów 

został zgromadzony kompletny materiał dowodowy.  

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. 

RG.6733.1.2022.SM) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań - z uwzględnieniem poniższych zasad: 

- kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, przy Pl. Piłsudskiego 1, II piętro, 

pokój nr 23, w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 800-1600; 

- kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 46 858 28 57 w dniach: poniedziałek, wtorek, 

środa, czwartek, piątek w godzinach 800-1600; 

- kontakt elektroniczny: urzad.miejski@mszczonow.pl. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni 

od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa). 

 

Data obowiązywania 

od 2022-04-27 do 2022-05-11  
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