
WÓJT GMINY
SOLEC ZDRÓJ

Solee - Zdrój, OLlO,2019
Znak: RIG-IIL6730, 15,20 19

DECYZJA

o umorzeniu postc;powmlia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art.105 S l - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 z dnia
2018,11.05)

post:lnllwilllll

umorzyć postępowanie w sprmvie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na budowie ok. 0,45 km (450,0 m) odcinka elektroenergetycznej linii średniego
napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi g\varalltującymi prawidłowe jej
funkcjonowanie, obejmującą nieruchomość o numerach ewidencyjnych:

l) 24,31,88/9,88/10,88/11,88/12, polożoną \\1 miejscowości Zielonki, gm. Salee-Zdrój.
2) 846/1, 846/2, 846/3, 523, 524, 525 położoną w miejscowości Świniary, gm. Solce-Zdrój.

O zakresie programowym obejmującym: linię napowielrzno.kablowq SN 15kV O długości okolu
0,45 km, stację transformatorową słupowąI5/0,4 kV -I sz1.; przyłącze kablO\ve nN 0,4 kV -1 szt.

UZASADNIENIE

Dnia 30.08.2019r do tuL Urzędu wpłynął wniosek od inwcstora P.Artura Wieloch o wydanie
decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji jw. Pismem z unia 02.09.20 19r organ \\"ez\val
inwestora do usunięcia braków we wniosku oraz zmiany przedlożonego wniosku na ustalenie LlCP.
Taki wniosek w uzupełnicniu złożył inwestor \v dniu 03.09.2019r. W trakcie trwania postępowania
o ustalenie lokalizacji celu publicznego inwestor złożył w dniu 13.09.2019r \vniosek o wycofanie
wniosku o ustalenie LICP dla w/w zadania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 S 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Otrzymują:
]. Strony wg. odrębnego wykazu
2. Tablica ogloszeó w miejscowości Zielonki
3, Tablica ogłoszeń w miejscowości Ś\viniary
4, Tablica ogloszeń w Urzędzie Gminy So1ec - Zdrój
5, IJIP
6, AJa

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do SamorządO\vego Kolegium Od","oławczego w
Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Wójta Gminy Solce-Zdrój,
w terminie 14 dni od daty jej dortrczenialogloszęp!u.
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