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OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 i art.6i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca l960r.Kodeksu postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,poz.l257), a1t.53 ust.1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 20l7r.poz. 1073)
zawiadamiam, że na wniosek:
ENEA Operator sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział
Dystrybucji Zielona Góra EN EA Operator sp. z o.o. ul. Zacisze 15, w imieniu której działa
pan Marek Seweryn - Zakład Projektowania i Usług Budowlane-instalacyjnych z
siedzibą w Czerwieński przy ul.Leśnej nr 1 , wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia
warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji
celu
publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4
kV, złącza kablowo-pomiarowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi

142/1, 237/5 -- obręb Słone, gmina Świdnica, w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej. "
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu
zagospodarowania, warunków zabudowy terenów oznaczonych w obrębie miejscowości
Słone na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 142/1, 237/5 -

obręb Słone,

gmina Świdnica z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych:
stanu faktycznego
i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji na podstawie art.50,ust.l

i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Z 2017r, poZ.IO73 ).

Osoby mające interes prawny , w terminie 14 dni Í od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Gminy Swidnica,
ul. Długa 38, pokój nr 9 w godzinach od 73° do 14°” , a także złożyć dodatkowe uwagi

i wnioski.
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Otrzymują :
1.Sołtys wsi Słone (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Słone) _
2. ala ( umieszczono w BIP oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy)

