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OBWIESZCZENIE

Decyzją administracyjną z dnia 25.05.2020 znak: jw. Wójt Gminy Solce - Zdrój ustalił Lokalizacje
Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji po:

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego iniskiego napięcia \vraz z urządzeniami i in.
stalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nierucho-
mość o numerach ewidencyjnych:

• 25 i 88110, położoną w miejscowości Zielonki. gmina Solce-Zdrój,

• 99, 153,846/1,846/2,846/3,523,524,525, położoną w miejscowości Świniary. gmina So-
lec-Zdrój.

O zakresie programowym obejmującym: linię napowietrzno-kablowq SN /5kV o dlugmki okolo
0,45 km (450 m), stmię tramformatorową słupową /5/0,./ kV - l szI. oraz linię kablową nN 0,4 kV,
o długo!ki ok. 0, J5 km (/50 m).

Przedmiotowa inwestycja obejmuje kolejną działkę 97 położona w obrębie miejscowości Świniary.

W związku z powyższym na podstawie art. 53 usL 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm) zawiadamia się o podjęciu
postępowania w sprawie ustalenia Lokalizacji Celu Publicznego uwzględniającą kolejną działkę dla
inwestycji pn:

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia \\iTaz z urządzeniami i in-
stalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nierucho-
mość o numerach ewidencyjnych:

• 25 i 88/10, położoną w miejscowości Zielonki, gmina Solec-Zdrój,

• 97,99, 153,84611,846/2,846/3,523,524,525, położoną w miejscowości Świniary, gmina
Solec-Zdrój.

O zakresie programowym obejmującym: linię napowielrzno.kablowq SN / 5kV o długości około
0,';5 km (450 m), stację transjormatorową slupową /5/0,4 kV - / szt. oraz linię kablowq nN 0,4 kV,
o długości ok. O.15 km (/50 m).

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami spra\\i)' Urlędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój
nr 19 oraz składać \\'YPowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

Otrzymują:
1) Tablica ogłoszeń w miejscowości Zielonki
2) Tablica ogłoszeń w miejscowości Świniary
3) Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solce - Zdrój
4) BlP
5) AJa
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